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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000952-65.2017.8.11.0007. AUTOR: 

LEANDRO ALARCON RÉU: AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais c/c perdas e danos e lucros cessantes decorrente de 

descumprimento de contrato proposto por Leandro Alarcon contra a Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., ambos devidamente 

qualificados. Alega a parte autora que é produtor rural, proprietário de uma 

fazenda nominada de Fazenda Araguaia/Fazenda Cachoeira, situada na 

Gleba São Benetido, no município de Jacareacanga-PA, onde explora a 

pecuária. Aduz que com o fito de otimizar sua área para a criação de 

gado, contratou serviços junto a requerida, adquirindo produtos para 

combater ervas daninhas (agrotóxicos), que seriam aplicados por 

pulverização aérea, tendo pagado a quantia de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais). Afirma, no entanto, que o produto demorou cerca de 45 

(quarenta e cinco) dias para ser entregue, impossibilitando que fosse 

aplicado na época da chuva, restando como última opção ao autor 

aplicá-lo durante o período de seca, razão pela qual obteve perdas, 

adquirindo dívidas inesperadas, em virtude do descumprimento do 

contrato. Por essas razões, requer que a ação seja julgada procedente, 

condenando o requerido a devolver a quantia paga pelos agrotóxicos, bem 

como, indenize o requerente por perdas e danos. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. A exordial foi recebida ao Id. 

6725894. Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 8236023). Após a 

audiência de conciliação a parte requerida juntou inúmeros documentos. 

Intimida para se manifestar, o requerente pugnou pela decretação da 

revelia do requerido, além da produção de prova testemunhal e 

documental (Id. 10132544). Foi certificado ao Id. 13356231 que a parte 

requerida não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Decido. Inicialmente, diante da certidão 

de inércia de Id. 13356231, DECLARO a revelia da parte ré, uma vez que 

deixou escoar o prazo legal para apresentar contestação, entretanto, 

considero que os documentos juntados são válidos, já que mesmo com a 

revelia é possível a parte produzir provas e estas foram apresentadas 

dentro do prazo (Id. 9919135). Noutro giro, há que se frisar que a ação em 

tela discute o descumprimento de contrato, contudo, o suposto contrato, 

que em tese foi descumprido, não foi juntado aos autos, o que sem muitas 

digressões, prejudica a análise do mérito da questão. Ademais, em 

minuciosa vistoria dos documentos juntados ao processo, verifica-se que 

boa parte das notas fiscais são expedidas em nome de terceiros como 

destinatários, cito as notas em nome de IRACI INES ROHODEN (Id. 

6040381, pág. 4), SANDRO NASSER SICUTO (Id. 6041607, pág. 1) os 

recibos em nome de CIRILO ALANCON NETTO (Id. 6042170). Pelo acima 

citado, é necessário consignar que é vedado pelo ordenamento jurídico 

pleitear direito alheio como se seu fosse, salvo exceções previstas pela 

legislação (art. 18 do CPC). Destarte, mesmo com a revelia do requerido, 

não há como apreciar o mérito do processo, haja vista que não foi juntado 

um documento indispensável para o deslinde do feito, assim como o autor 

requer que seja concedido a ele direito de terceiro, desta forma, não se 

aplicam os efeitos da revelia, nos moldes do art. 345, inc. III, do CPC/15. 

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o contrato pactuado entre as partes, assim 

como manifeste-se quanto aos documentos em nome de terceiros, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. 

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

voltem-me conclusos para as deliberações necessárias. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto
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6040381, pág. 4), SANDRO NASSER SICUTO (Id. 6041607, pág. 1) os 

recibos em nome de CIRILO ALANCON NETTO (Id. 6042170). Pelo acima 

citado, é necessário consignar que é vedado pelo ordenamento jurídico 

pleitear direito alheio como se seu fosse, salvo exceções previstas pela 

legislação (art. 18 do CPC). Destarte, mesmo com a revelia do requerido, 

não há como apreciar o mérito do processo, haja vista que não foi juntado 

um documento indispensável para o deslinde do feito, assim como o autor 

requer que seja concedido a ele direito de terceiro, desta forma, não se 

aplicam os efeitos da revelia, nos moldes do art. 345, inc. III, do CPC/15. 

Por essas razões, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o contrato pactuado entre as partes, assim 

como manifeste-se quanto aos documentos em nome de terceiros, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. 

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

voltem-me conclusos para as deliberações necessárias. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 16 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 
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BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (AUTOR(A))

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Aviso de Recebimento sob Id 15273499; II) 

intimar a Parte Autora para manifestar-se, quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003472-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003472-61.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

GERALDA JOSE MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação anulatória de inexistência de 

débito c/c danos morais e material com pedido de tutela de urgência 

proposta por Geralda José Monteiro contra Banco Bonsucesso S/A, 

ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que mantem 

relações bancárias com a parte requerida, que se surpreendeu com a 

descoberta de empréstimo realizado na data de 19/09/2017 no valor de R$ 

26.377,90 (vinte e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa 

centavos) em seu nome sem sua autorização, sendo que a autora jamais 

teve contato com o montante relacionado à operação, tendo a parte 

requerente apenas ficado com o ônus de quitar com as parcelas do 

aludido empréstimo, que ensejou a cobrança mensal de R$ 630,52 

(seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) em conta de 

titularidade da autora. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando detidamente 

a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida. É cediço 

que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise 

dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante 

transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Aproximando-se o texto legal do 

mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe 

probabilidade do direito, haja vista que a autora sustenta desconhecer o 

débito existente, portanto, os empecilhos decorrentes dos descontos 

prejudicam a parte autora. Ressalva-se que por ser matéria compreendida 

como fato negativo, cabe à parte requerida comprovar a validade do 

débito, tendo em vista que não há como incumbir a requerente a 

comprovar fato negativo. Nesse prumo, imperioso esclarecer que a 

presente medida, em função de seu caráter pode ser revista ao decorrer 

da instrução processual, pois a providência é reversível, não restando 

óbices ao deferimento do pedido neste momento processual. A par disso, 

resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que há dívida junto à requerida por empréstimo que a 

autora alega não ter contratado, assim, a continuidade dos descontos 

pode lhe causar prejuízos. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 

1º, do Código de Processo Civil/2015: 1) DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO SUSPENSÃO dos descontos de R$ 630,52 

(seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois reais) realizados contra a 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos contratos descritos na 

inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da 

causa, sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 

(duzentos reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao 

cumprimento da ordem judicial. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h00min a ser realizada pelo 

CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

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

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC. 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

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

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. 7) Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63983 Nr: 3183-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcides Alves de Almeida

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a REGULARIZAÇÃO CADASTRAL 

do CPF da REQUERENTE junto à Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117647 Nr: 5661-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Miguel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR 

RESCINDIDO o contrato de compra e venda existentes entre o autor Miguel 

de Brito e o réu Tiago Nunes da Silva, bem com para CONDENAR o 

requerido a restituição o veículo CAR/Caminhão/C. Fechada, placa 

HMP0203, Renavan 243308817, chassi 227D1521001412095, cor marron 

ao autor e CONDENAR o réu ao pagamento dos valores de R$ 15.000,00 

(quinze) mil reais, referente ao valor do veículo Parati dado como forma de 

pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) desde o evento danoso (19/07/2014 – data do 

boletim de ocorrência) nos termos da Súmula 43 do STJ e R$ 1.100,00 (um 

mil e cem reais) decorrente das despesas inerentes com os reparos 

realizados no caminhão apreendido no processo apenso, incidindo juros 

de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação válida, resolvendo 

o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/15.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre valor da condenação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Após o trânsito 

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

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

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116544 Nr: 4759-18.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nunes da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente a ação cautelar 

proposta por Miguel de Brito em face do Tiago Nunes da Silva, 

confirmando a liminar deferida às fls. 32/34, resolvendo o mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da 

condenação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Após o trânsito em julgado, 

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

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

o que dispõe a CNGC/MT.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136976 Nr: 1384-38.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 127, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

dias, apresentar o necessário conforme requerido pela parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 6160-91.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Amâncio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Celso Luis Amancio, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, ante ao 

pagamento do débito (fl. 72), bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (fl.66).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da própria exequente de que o (a) executado (a) 

efetuou o pagamento do débito objurgado.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

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

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte já 

depositou em juízo a referida verba.

EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do valor depositado em 

Juízo referente à verba honorária para a conta bancária indicada nos às 

fls. 66.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136976 Nr: 1384-38.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Vistos.

Recebo a inicial.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da comprovação apresentada.

Outrossim, a presente demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, 

e, portanto, segundo as normas procedimentais atinentes ao novo 

Procedimento Comum, nos termos do art. 318 e ss. do referido diploma 

legal.

Outrossim, nos termos do art. 334 do NCPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 09 de agosto de 2016, às 13:00 horas, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC.

Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, POR VIA 

POSTAL, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente.

Consigne-se em nos mandados destinados ao Requerente e a Requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para contestar se 

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

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119643 Nr: 8366-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Maria dos Santos Pupim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos 

advogados/procuradores das partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem acerca do cálculo elaborado, encartado às fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104632 Nr: 6469-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silveira

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

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do documento, fls. 

207/208, requerendo o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132351 Nr: 6447-78.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Leal, Neusa Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Miranda Costa, Cooperativa Agricola de 

Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, Cleuza de Fátima Defino Borck, 

Geni Fernandes da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Mt. 1.403, Livro 2-G, CRI de Alta 

Floresta/MT

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do teor do Agravo de Instrumento nº 76935/2016 que versa sob a 

competência de ações de usucapião em que a Cooperativa Agrícola Cotia 

que esta em liquidação judicial faz parte, DECLARO encerrada a 

suspensão processual, portanto, em prosseguimento ao feito:

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), deixo de 

designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação.

 Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

partes manifestem interesse em se comporem.

4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015.

5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015.

6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os eventuais 

terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012).

7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes 

cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no prazo de 

10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC).

8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003578-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

BENIGNO LEITE DE CARVALHO (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003578-23.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): BENIGNO LEITE DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão 

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

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a 

Sra. Perita da nomeação, INTIME-SE os interessados para comparecimento 

ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a 
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advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, e de eventuais atestados médicos e resultados de exames 

que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré 

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

na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 4 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142194 Nr: 4167-03.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 82, declaro a preclusão do direito à oitiva 

da testemunha.

 Intimem-se as partes para que apresentem, sucessivamente, no prazo de 

15 dias, as alegações finais.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me conclusos.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 2556-44.2018.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono das partes, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciarem o comparecimento das 

partes para assinatura do termo de guarda compartilhada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118623 Nr: 6427-24.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila da Silva Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826-A/MT, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 Vistos.

 1 - Tendo em vista a certidão de fl. 80, declaro a preclusão do direito da 

parte requerida de manifestar-se acerca dos cálculos efetuados pelo 

contador judicial.

 2 – Determino a intimação do patrono da parte autora para adequar o 

pedido quanto ao valor devido, referente à diferença apurada, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 3 – Havendo manifestação ou não da parte autora, certifique-se.

4 – Após, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 172-60.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Rodrigues Leão, Tatiane Rodrigues Leão, JRL, 

Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dorival Leão - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora para, no prazo de 5 dias, comparecer nesta secretaria para retirar 

o formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48484 Nr: 502-91.2007.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rabecini, VALDIR TOLEDO RAMALHO, 

WALBER CRISTOFORO CARNEIRO, Marinalva Ramalho Rabecini, Sonia 
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Maria Ramalho Carneiro, Irene de Toledo Ramalho, Maria Aparecida 

Ramalho Tolardo, Ivanilda de Toledo Ramalho Jardim, José Carlos da Silva 

Jardim, Paulo Tolardo, Helio Toledo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho - Espólio

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 24/7/18, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167912 Nr: 2977-34.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSPM, JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Beckmann Morel Luck 

- OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 17/7/18, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167913 Nr: 2978-19.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSPM, JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Beckmann Morel Luck 

- OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 17/7/18, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 517 Nr: 114-72.1999.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto, Alessandro Friedrich Saucedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melo & Faria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 6/9/18, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141904 Nr: 4006-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Cabrera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar oadvogada Elson Cristovão Rocha, 

OAB nº 17811-0 MT , para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução 

dos autos, em carga desde o dia 6/9/18, sob as penas do art. 431 da 

CNGC.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001303-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. A. D. O. (REQUERENTE)

N. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão da Sra. Assistente Social, presente ao ID 14762101.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002931-62.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por MARIA JOSE DAMIÃO DA 

SILVA VECHA, adequadamente qualificado nos autos, em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos 

requisitos legais e, carreando aos autos início de prova material – prova 

documental (sob os Id´s 10424097, 10424114, 10424125, 10424133, 

10424202, 10424213, 10424278, 10424292 e 10424416), na forma da lei 

de regência. Sob o Id 10427807, foi recebida a inicial, sendo deferida a 

gratuidade de justiça. O Requerido foi regularmente citado, apresentando 

Contestação cf. Id 12232694, juntamente com as informações constantes 

do CNIS do autor (Id12232700). Impugnação à contestação sob o Id 

13304887. O processo foi saneado, sendo designada audiência de 

instrução e julgamento, fixando como pontos controvertidos o exercício de 

atividade rural pela parte Autora, durante o período de carência, de modo 

a configurar sua qualidade de segurado especial e o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Na audiência de instrução e 

julgamento, colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova 

documental já realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de 

forma injustificada. Encerrada a instrução os autos permaneceram 

conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a autora 

colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal idônea 

e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

procedente. Explico. A autora, documental e testemunhalmente, pretendeu 

e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento 

dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, 

restando incontroverso nos autos sua qualidade de segurado (artigo 11 e 

seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (artigo 143, LGPS). O fato do autor não trazer para os autos 

todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não 

constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Outrossim, as provas carreadas aos autos são robustas e contundentes, 

bem como evidenciam o direito do autor, como se depreende do contrato 

de parceria rurícola e das notas fiscais juntadas. No caso em tela o direito 

da autora esta amparada no art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91, dado seu 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar, 

outorgando-lhe a qualidade de segurada especial. Por conseguinte a 
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demandante, faz jus ao benefício previdenciário Aposentadoria por Idade 

mediante Trabalho Rural, visto que demonstrou o preenchimento dos 

requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À 

luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da 

presente ação, condenando o requerido INSS a pagar à autora o benefício 

previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 

48, § 1º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 

13º salário, devido desde a data do indeferimento administrativo 

(13/10/2017 – Id. 10424097, página 1). Assim, sobre as prestações em 

atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) MARIA JOSE 

DAMIÃO DA SILVA VECHA ; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda 

mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – data do indeferimento 

administrativo (13/10/2017 – Id. 10424097, página 1); V) RMI – Um salário 

mínimo nacional; VI) início do pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir 

da intimação desta sentença. Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Diante do requerimento 

expresso da parte autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, tratando-se de verba de índole alimentar, DETERMINO que o 

requerido INSS proceda à imediata implantação do benefício previdenciário 

escopo desta sentença, fixando prazo de 60 (sessenta) dias, após sua 

comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte autora. Dispensável 

o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. 

INTIME-SE o autor, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos. Alta Floresta, MT, 6 de setembro 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133379 Nr: 6953-54.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro Belmonte

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC.Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) a serem 

requisitados através da AJG, eis que já consta o cadastro do médico 

nomeado à fl. 101.Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intimem-se. Após o transito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107313 Nr: 2683-55.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureni Guedes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Londrina

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT

 Vistos.

DETERMINO a REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119371 Nr: 7045-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecia Martinez

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista a manifestação da perita nomeada à fl. 97, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 60 (sessenta) dias, carrear aos autos os 

exames complementares apontados pela expert.

2) Outrossim, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos seu endereço atualizado, ante o teor da certidão de fl. 

95.

3) Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo fixado no 

item “1”, INTIME-SE perita nomeada para apresentar laudo conclusivo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sendo que, em sendo apresentados os exames 

complementares, deverão ser anexados ao mandado de intimação.

4) Após, VISTAS às partes pelo prazo de 15 (quinze) para manifestação.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99925 Nr: 1445-35.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ferreira de Andrade

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatada às fls. 150 aforado por 

VALDIVINO FERREIRA DE ANDRADE contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143978 Nr: 5190-81.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimair Borges Dias

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 
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INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR à Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o último requerimento 

administrativo (06/07/2016), até o período de 12 (doze) meses, contados 

da intimação da requerida data sentença, onde deverá se submeter a 

tratamento médico especializado e fisioterápico visando sua 

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

concedo ao Autor a TUTELA DE URGENCIA, devendo o benefício ser 

implantado no prazo de 60 (sessenta) dias.Sem custas, pelo que, condeno 

a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas.Condeno a Requerida ao pagamento 

dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem 

requisitados junto ao sistema de AJG (perito indicado à fl. 49).INTIME-SE a 

parte autora (inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa de 

seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 

6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome 

do Segurado: Lucimair Borges Dias; beneficio concedido: Auxilio-doença; 

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

data do inicio do benefício: 06/07/2016), até o período de 12 (doze) meses, 

contados da intimação da requerida data sentença, onde deverá se 

submeter a tratamento médico especializado e fisioterápico visando sua 

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

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

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

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

e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 172140 Nr: 5000-50.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Borobo Taques Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Henrique Carafine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO os presentes embargos para discussão, determinando a 

suspensão do processo de execução de alimentos (Cód. 96247), somente 

no tocante ao objeto deste feito, até julgamento dos presentes embargos, 

CERTIFICANDO-SE nos autos principais o recebimento dos embargos.

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3) Tocante à liminar pleiteada (desbloqueio dos valores bloqueados nas 

contas do embargante), não obstante sejam relevantes as argumentações 

apresentadas com a inicial, não vejo como deferir o pedido de liminar, vez 

que esbarra no pressuposto negativo da irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, este esculpido no § 3º, do art. 300, do CPC, o que impede o seu 

deferimento. Razão por que, INDEFIRO a liminar me questão.

No ponto, importante registrar que, suspensos os atos de expropriação 

nos autos em apenso, preservado o patrimônio do autor até o deslinde da 

presente ação.

4) INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação 

aos embargos no prazo legal, conforme o disposto no artigo 679 do CPC.

5) Se, eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar 

matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte 

embargante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113668 Nr: 2179-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS, OJdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl.135, intime-se a patrona da parte 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias indicar o endereço 

atualizado de sua constituinte, bem como, o cálculo atualizado da dívida e 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Com a indicação do cálculo atualizado da dívida, cumpra-se a decisão de 

fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128504 Nr: 4338-91.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl. 71. Desta maneira, INTIME-SE a 

parte peticionária para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

prosseguimento do feito.

Certificado o decurso do prazo e nada sendo requerido, ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, até a fluência integral do prazo de 

suspensão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4267 Nr: 45-45.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

- OAB:16.691-A/MT

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

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

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 278. Por conseguinte, INTIME-SE a executada 

acerca da conversão do arresto em penhora, nos termos do artigo 830, § 

1° do CPC.

 Consigno que a citação deverá ocorrer no mesmo endereço constante à 

fl. 271, devendo, para tanto ser procedida a diligência por meio de oficial 

de justiça.

Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o prosseguimento do feito, pugnando o que entender por direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91371 Nr: 264-33.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Benedito de Paula

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Intime-se o requerido INSS para, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar o 

cálculo de fl.83 conforme o mencionado na certidão de fl.104.

 Após, vistas à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563, Quintella e Mello Advogados Associados - OAB:1.217, 

Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente às fls. 

130/136 em face da decisão de fl. 125.

Pois bem. Considerando-se o caráter infringente dos presentes 

Aclaratórios, em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa, determino a intimação da parte Executada para que se manifeste 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141180 Nr: 3617-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:MT 7.659

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

razão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, fixando 

suspensa sua exigibilidade, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 

de Justiça.Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL quanto aos 

honorários periciais, conforme comprovante de depósito de fl. 77 e dados 

bancários de fl. 101.Intimem-se.Certificado o transito em julgado e 

expedido o Alvará Judicial, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130119 Nr: 5203-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo dos Passos

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

DPVAT S/A

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

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

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

114.089, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113815, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

razão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, fixando 

suspensa sua exigibilidade, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 

de Justiça.Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL quanto aos 

honorários periciais, conforme comprovante de depósito de fl. 135 e 

dados bancários de fl. 141.Intimem-se.Certificado o transito em julgado e 

expedido o Alvará Judicial, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129997 Nr: 5129-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Souza, VPdSdS, Rosana Pereira da Silva, 

Ana Paula Lucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Souza - Espolio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de fl. 283v, determino a transferência do valor 

de R$ 2.953,91 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais com noventa 

e um centavos) para a conta judicial vinculada aos autos de reclamação 

trabalhista, RTOrd 0000043-70.2016.5.23.0046, conforme expresso 

naquela decisão.

Em consequência, expeça-se o pertinente Alvará Judicial.

No mais, intimem-se os patronos da parte Autora para o cumprimento da 

decisão de fl. 259, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito, eis que não foi possível a intimação pessoal do inventariante, 

conforme certidão de fl. 258.

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99448 Nr: 913-61.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelci Terezinha Nezello, Juliano Nezello, Rodrigo 

Nezello, Daniela Nezello, Roberta Nezello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Carlitos Nezello- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por LAÉRCIO 

CARLITOS NEZELLO.

Entre um ato e outro, intimação pessoal da inventariante para dar 

continuidade no feito, sob pena de extinção (fl. 76), sem o devido 

atendimento (fl. 77).

 À fl. 88, certificado que intimados os demais herdeiros para o devido 

andamento no feito, quedaram-se inertes.

É o relatório. DECIDO.

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

pessoal (fls. 77/88), para promover as diligências necessárias para o 

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

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

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

§1º, do CPC.

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas remanescentes.

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151959 Nr: 2013-75.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCV-Banco de Crédito e Varejo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:22.230-A, Vandeley Carlos Pianovski - OAB:19053

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Recebo o presente recurso.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116802 Nr: 4963-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar Queiroz Siqueira

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 56/58. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A e executado, ANTONIO CESAR QUEIROZ SIQUERA, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130538 Nr: 5429-22.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSdC, CFdSdC, LRdS, MdSdC, GdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente informou que a parte Executada 

liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com resolução de 

mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita.

 Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 20 

(vinte) dias informe acerca do levantamento ou não dos valores 

bloqueados a título de FGTS/PIS (fl.38). Outrossim, caso tenha valores 

bloqueados referente ao presente feito (cód. 130538-proc 

5429-22.2015.811.0007), determino o imediata desbloqueio.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42638 Nr: 2795-68.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonadia Christ Majevski-Espolio, Mario Majevski, Celso 

Majevski, Leandro Majevski, Diomar Majevski, Isaltino Majevski, Carlos 

Majevski, Astrogildo Majevski, Leonira Magevski, Leonilda Magevski

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos detidamente verifica-se que, entre um ato e outro, 

à fl. 203/v. houve a intimação da causídica da autora para que 

promovesse a regularização da representação processual dos herdeiros 

habilitados à fl. 174.

Todavia, a causídica não s manifestou (fl. 205), razão pela qual foram 

intimados pessoalmente os herdeiros para promover o referido ato 

processual (fl. 206 e 209), sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Visto que não houve manifestação dos herdeiros (fl. 210) REMETAM-SE 

os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo até posterior 

manifestação dos interessados.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120235 Nr: 7672-70.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Batista da Silva, Adriane Maria Kremer 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Fernandes - OAB:8343

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Eduardo Alves Marçal, OAB 13311/MT, para devolução dos autos 

7672-70.2014.811.0007, código 120235, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a hasta pública designada para o 

dia 07/11/2018 e a necessidade de envio imediato, pela Secretaria, dos 

documentos necessários para a expedição de editais pelos leiloeiros, nos 

termos do artigo 1.263 da CNGC/MT e da Portaria 20/2018-DF.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47417 Nr: 6876-60.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.083 da CNGC/MT, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do advogado habilitado, a fim de que apresente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tendo em vista os ofícios de fls. 107/108 e 111/112 e a hasta pública 

designada para o dia 07/11/2018, certidão atualizada do registro imobiliário 

(art. 1.083, I).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1862-66.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia Gomes Bocardi Bitello

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.083 da CNGC/MT, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do advogado habilitado, a fim de que providencie o pagamento dos 

emolumentos para o cumprimento do ofício de fl. 148 junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista a hasta pública designada para o dia 07/11/2018. Considerando que 

o envio do Oficio ocorreu por meio do malote digital (rastreio 

81120183714906), nesta data, deverá a parte interessada procurar pela 

Serventia do 1ª Ofício Extrajudiciais para obter informações quanto aos 

valores e forma de pagamento dos emolumentos, uma vez que tais 

informações ainda não foram apresentadas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2126 Nr: 34-11.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Costa Neto, Alice Nackbar Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961

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

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

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

custas processuais no importe de R$ 194,80 (cento e noventa e quatro 

reais com oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 152.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136902 Nr: 1346-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira Campos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 6770-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Botega - Espólio, Claudemir Botega, 

Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Cláudio Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

 Vistos.

Tendo em vista a inércia certificada à fl. 82, DEFIRO o pedido de fl. 79. 

DEIXO de determinar a retificação do polo passivo da ação, vez que já 

consta na capa dos autos e sistema Apolo a substituir do requerido 

OSWALDO BOTEGA por seu espólio, com a representação exercida por 

CLÁUDIO BOTEGA.

Cite-se, por meio de Oficial de Justiça, o Espólio de OSWALDO BOTEGA 

para, querendo, contestar o pedido no prazo legal.

Se, eventualmente, com a contestação, a parte requerida suscitar matéria 

preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar, no prazo de quinze (15) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110417 Nr: 5991-02.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida dos Santos da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos observa-se que não houve a realização da perícia 

médica na autora, ante a ocorrência de atendimento cirúrgico de 

emergência no horário designado para tal ato (fl. 138).

Assim, INTIME-SE o perito designado, a saber, o médico ARY HEIDTRICH 

(CRM 2366/MT), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, designe nova data 

para a realização da perícia médica.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 53.

Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, e a parte executada, devidamente 

intimada, não comprovou nos autos o pagamento da dívida. ALTA 

FLORESTA, 26 de setembro de 2018. DANIELLE FERREIRA MARQUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 TELEFONE: (66) 

35212699

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

V.R CONSULTORIA CONTABIL E VETERINARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA APARECIDA LOPES (EXECUTADO)

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

DAVI VEZENTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010366-02.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: V.R CONSULTORIA CONTABIL E 

VETERINARIA LTDA - ME EXECUTADO: CERAMICA SANTO EXPEDITO 

LTDA - ME, EDINA APARECIDA LOPES, DAVI VEZENTIN Vistos. Defiro o 

pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar 

acerca da existência de veículos registrados em nome da executada Edna 

Aparecida Lopes, o que já foi feito em gabinete, não sendo registrada a 

restrição judicial do veículo encontrado, vez que já possui restrição judicial 

oriunda de processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho, 

consoante extrato anexo. Assim, considerando que os créditos 

trabalhistas possuem preferência sobre o crédito objeto da presente ação, 

o que ensejaria, em tese, na inefetividade da constrição judicial neste feito, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

pretende a penhora da motocicleta. Em caso negativo, deverá o credor 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo retro assinalado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 11 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO VIEIRA LOIOLA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 163136 Nr: 629-43.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Alencar de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 “VISTOS ETC. Primeiramente, ante os requerimentos de defesa, bem como 

às manifestações quanto à concordância, hei por bem homologar as 

desistências. Assim, HOMOLOGO a desistência das demais testemunhas 

de acusação e defesa. Passo à instrução processual. Considerando que 

o depoimento da vítima será realizado por meio de Carta Precatória, assim 

passo ao interrogatório do réu, pois a expedição de carta precatória não 

suspende a instrução criminal, nos termos do art. 222, §1º, do CPP. 

DETERMINO a imediata expedição da Carta Precatória a fim de colher o 

depoimento da vítima, para cumprimento no prazo de 20 (vinte) dias. Após, 

com o cumprimento da missiva, vistas ao Ministério Público para 

apresentar as derradeiras alegações finais por memorias, no prazo legal. 

Findado o prazo, vistas à defesa para apresentar as alegações finais por 

memorias, também no prazo legal. Por fim, conclusos para sentença e 

deliberação. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

DONIZETE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte requerente, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 07/11/2018 as 07:00hrs., no Hospital 

Cristo Redentor, sito na Rua F, 474, setor F, Alta Floresta/MT, com o 

médico perito Dr. Tavico Cesar Arendt.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001951-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 01/11/2018 às 11h30min., na Clínica Medicina do 

Trabalho, Rua U-2, Canteiro Central, Alta Floresta/MT, com o médico perito 

Dr. Charles Miranda Medeiros, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

ROSILDA DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 07/11/2018 às 07h00min., no Hospital Cristo 

Redentor, sito na Rua F, 474, setor F, Alta Floresta/MT, com o médico 

perito Dr. Tavico Cesar Arendt, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003204-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))
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ROSA APARECIDA GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte requerente, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 07/11/2018 as 07:00hrs., no Hospital 

Cristo Redentor, sito na Rua F, 474, setor F, Alta Floresta/MT, com o 

médico perito Dr. Tavico Cesar Arendt.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133072 Nr: 6794-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Justino Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. em desfavor de DAVI JUSTINO 

ALEXANDRE.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo 

Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais gravames.

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte 

Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Expeçam-se ofícios ao SERASA e CIRETRAN/ DETRAN para as baixas nas 

restrições em razão da presente ação.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 75.225,31 (Setenta e cinco mil e duzentos e vinte e cinco 

reais e trinta e um centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Valor Total da Avaliação: 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Descrição do(s) Bem(ns): Lote 17, Quadra 03, Setor "J", com área 

remanescente de 450,00m², situado no núcleo urbano de Alta Floresta-MT, 

objeto da matrícula nº 6480, Livro 2-AF, Cartório do 1º Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Guimarães Rosa (J-1), nº 18 - 

Setor J

Alta Floresta, 05 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274082 Nr: 3594-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Maria Pereira Silva, Delva Maria Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): terceiros e interessados

Finalidade: publicação da sentença de interdição

Sentença: Vistos.1.Trata-se de ação de interdição ajuizada por DELZA 

MARIA PEREIRA SILVA em face de DELVA MARIA PEREIRA SILVA.2.A 

requerente é irmã da interditanda.3.À fl. 44 a requerente foi nomeado 

como curadora provisória da interditanda.4.Em audiência a Defensoria 

Pública manifestou-se sem oposição à pretensão inicial, bem assim o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido formulado na 

inicial.5.É O RELATÓRIO. DECIDO.DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE6.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos 

do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015, uma vez que a lide gira em 

torno de prova documental já produzida.7.Assim, já estando devidamente 

instruído o feito, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos 

do artigo 355, I, do CPC/2015.DO MÉRITO8.Cuida-se de pedido de 

interdição de DELVA MARIA PEREIRA SILVA, sob a alegação de que a 

interditanda, é portadora de deficiência intelectual como comprovado em 

laudo anexo fl.11 e estudo psicossociais fls.17/23, dependendo por 

completo dos cuidados de terceiro, o que a torna incapaz para os atos da 

vida civil.9.No interrogatório da interditanda ficou demonstrada a 

veracidade dos fatos narrados na inicial, condição esta ratificada pelo 

laudo médico de fls. 40.10. Por outro lado, está claramente demonstrado 

nos autos que a curadora possui todos os predicados para bem 
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desempenhar sua função, tão relevante para o caso em 

tela.DISPOSITIVO.11.Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DELVA 

MARIA PEREIRA SILVA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, II, e 

1.775, §3º, CC, NOMEANDO-LHE como curadora DELZA MARIA PEREIRA 

SILVA.12.Em obediência ao disposto no art. 755, CPC/2015 e no art. 9º, III, 

CC/02, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 

dez dias, independentemente de pagamento de taxas e emolumentos, 

dada a gratuidade deferida, bem como na rede mundial de computadores, 

no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma 

de editais do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 

06 (seis) meses.13.SEM custas e honorários.14. Após, certificado o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.15.Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados. As partes desistem 

do prazo recursal.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 15 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161332 Nr: 2197-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moip Money Over Ip, JCS da Mota Assessoria 

Empresarial - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte exequente a se manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fl. 146/150, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190660 Nr: 10777-64.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Embra 

- Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Fernando Gabriel Nami Filho - 

OAB:209080/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 9. Ante o exposto, considerando que já foram procedidas as baixas nas 

averbações determinadas por este juízo (fl. 127v), bem como já tendo 

transitado em julgado a sentença que extinguiu o feito sem resolução do 

mérito, a remessa dos autos ao arquivo é medida que se impõe. 10. 

Portanto, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, procedendo-se com 

as baixas e anotações necessárias. 11. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, Heloisa Silva 

Santos, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 5813-72.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Porfírio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, ÊNIO SOLER DO AMARAL JÚNIOR - OAB:SP 172.787, 

Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos da decisão retro, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerido para que proceda com a complementação de 

eventual saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em 

vista que já procedeu de forma espontânea, após a sentença, com o 

pagamento dos valores que entendia devido (fl. 286).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67224 Nr: 764-50.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Pereira de Souza Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Nos termos da CNG e do despacho de fls. 177 impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para se manifestar acerca dos 

cálculos apresentados pelo embargado às fls. 169/172 no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 3204-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ferreira Mendes - 

OAB:27.764, Marystella Leão Guimarães - OAB:38159, RODNEI 

VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, 

mediante inclusão dos seus dados na Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens (CNIB), nos termos do art. 185-A, CTN. 11.INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.12.Após, 

conclusos.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286859 Nr: 11146-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Joaquim Neto - Me, Eduardo Joaquim 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287757 Nr: 11682-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ZAQUEU 

TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de 

BRASIL TELECOM GSM.

2. Os documentos essenciais para prosseguimento do processo, estão 

disposto no art. 522 do CPC. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a petição inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, colacionando a 

certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, conforme 

disposto no art. 552, II, CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321 , do CPC.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82331 Nr: 5610-76.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luis Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

 1. Já tendo sido o feito sentenciado à fl. 220/224, bem como, 

considerando o acórdão proferido nos autos da apelação interposta pelo 

requerido, devidamente transitado em julgado (fl. 262), que, de forma 

unânime, decidiu por não conhecer o recurso (fls. 257/260), verifica-se a 

necessidade da liquidação de sentença para o efetivo deslinde 

processual.

 2. À fl. 263, foram as parte intimadas para promoverem o andamento do 

feito, sob pena de envio ao arquivo.

3. O requerido se manifesta nos autos, apresentando às fls. 264/270, o 

laudo pericial referente aos valores que entende por correto para a 

liquidação de sentença. A parte autora não se manifesta.

 4. Tendo em vista a manifestação retro do requerido (fls. 264/270), 

determinou-se nova intimação da parte autora (fl. 271), que, novamente 

quedou-se inerte, conforme certidão encartada à fl. 274.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. No caso em apreço, o que se vislumbra é a aceitação tácita, por parte 

do requerente, dos valores apresentados pelo requerido às fls. 264/270, 

uma vez que devidamente oportunizada sua manifestação, para que 

apresentasse os valores que entendem ser corretos para a devida 

liquidação de sentença (fls. 263), bem como para impugnar os calculos 

apresentados pelo requerido (fl. 271), quedou-se inerte em ambas as 

oportunidas, deixando transcorrer in albis o prazo para as respectivas 

manifestações.

 7. Sendo assim, não havendo impugnação, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo requerido às fls. 264/270.

8. Ademais, INTIME-SE o requerido para que se manifeste, pugnando pelo 

que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 9. Após, volvam-me conclusos para as devidas deliberações.

 10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287987 Nr: 11832-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.T MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS. 1. INDEFIRO pedido retro, uma vez não se aplica a 

indisponibilidade de bens através do CNIB, às execuções de títulos 

extrajudiciais, sendo somente possível em execuções fiscais. 3. Com 

relação ao pedido de SERASAJUD, DETERMINO a inclusão do nome do 
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Executado no cadastro de inadimplentes no SCPC e no SERASA, com 

fulcro no art. 782, §3º, CPC/2015. EXPEÇA-SE ofício ao SERASAJUD. 4. 

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

prosseguimento na execução, requerendo o que entender de direito. 5. 

Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287789 Nr: 11704-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Peres de Farias, Adriano Leão Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287821 Nr: 11735-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175803 Nr: 9637-29.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 9. Pois bem, ante o exposto, necessário se faz o prosseguimento da 

execução, que já corre desde o ano de 2013, sem no entanto ter sido o 

débito satisfeito. 10. Considerando que a ultima atualização do valor 

devido pelo executado, encartada aos autos à fl. 73/74, é datada de 29 de 

AGOSTO de 2016, INTIME-SE o exequente para que instrua o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando a planilha de cálculo atualizada 

do débito, bem como para que requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. 11. Ademais, volvam-me os autos conclusos 

para as devidas deliberações. 12. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276131 Nr: 4820-43.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemenon Leite de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o ofício de fls. 38, e a consequente ausência da 

requerida na sessão de conciliação, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29 DE JANEIRO DE 2019, às 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172899 Nr: 6043-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Massanore Bando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:OAB/MT-12.951

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.
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5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78067 Nr: 1528-02.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 

19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288874 Nr: 12345-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayumi garcia Kurimori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Rodrigues Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Dessa forma, ausente qualquer dos requisitos necessários, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, 

é medida que se impõe.12.Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pelo não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, 

CPC/2015.13.CITEM-SE os Requeridos, nos endereços declinados na 

inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 15h00min (HORÁRIO 

DE VERÃO).14.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público.15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, §3º CPC/2015. 16.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288687 Nr: 12248-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBN, DCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 

18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos conta, INDEFIRO a 

petição inicial, com fundamento nos art. 330, III, do CPC/2015 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, I e VI, CPC/2015.15.SEM custas e 

honorários advocatícios, uma vez que não houve sequer a formação da 

angularização processual.16.Expeça-se o necessário.17.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287964 Nr: 11817-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Juliana Felipe Guerreiro Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. INTIME-SE a parte autora para instruir a inicial com cópia legível de 

entrega da notificação pessoal do devedor no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial com fulcro no art. 321.

2.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283160 Nr: 8983-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos, Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Certifico e dou fé que os embargos apresentados nos autos em fls. 52/71 

são tempestivos, dessa forma, os termos do artigo 702, §5º do CPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca dos embargos monitórios no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253152 Nr: 8472-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean Marx Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Fabiano Antonio 

de Miranda, Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 Considerando a proposta de honorários periciais em fls. 288/289, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

se manifestar nos autos no prazo de 05 dias, bem como para proceda o 

depósito dos honorários no mesmo prazo, no valor de R$ 2.000,00 ( dois 

mil reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246602 Nr: 3933-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Zacarias de Moura
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada, ora requerida, para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, 

CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267969 Nr: 17984-12.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Antônio Boronio e Cia Ltda, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13.764-B

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls 

85/87, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Expeça-se alvará, para liberação da quantia depositada em 

conformidade com o acordo de fls. 85. Sendo o valor de R$ 42.500,00 

(quarenta e dois mil e quinhentos reais) em favor da demandante; e a título 

de reembolso/pagamento à segurada a quantia de R$ 4.250,00 (quatro mil 

e duzentos e cinquenta reais), nas contas devidamente informadas de fls. 

219/220.

3. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172327 Nr: 5242-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonnethy Dener César de Souza, Banco Panamericano 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Jonnethy Dener 

César de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Eduardo Luis Brock - 

OAB:OAB/SP 91.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Eduardo Luis Brock - 

OAB:OAB/SP 91.311

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) BANCO 

PANAMERICANO S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 754,11(setecentos 

e cinquenta e quatro reais e onze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 320,50(trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), referente à 

custas, e R$ 433,60(quatrocentos e trinta e três reais e sessenta 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 1952-15.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENI MAURA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARBUTI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO AYUSO NETO - 

OAB:SP/263.000, MICHELE APARECIDA BARBUTTI AYUSO - 

OAB:SP/271.809

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) RODOLFO BARBUTI 

FILHO, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 440,04(quatrocentos e quarenta 

reais e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21(trezentos e 

três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 136,83(cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247171 Nr: 4346-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado da Bahia - OAB:

 VISTOS.

1. Diante das informações de fls. 47vº, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado nos autos e INTIMEM-SE as 
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partes, nos termos da decisão de fls. 15.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 1290-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ARMANDO CARLOS, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 899,55(oitocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

399,55(trezentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), 

referente à custas, e R$ 500,00(quinhentos reais), referente a taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203582 Nr: 5813-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) EDILSON SOUZA DA 

SILVA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 484,04(quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

299,70(duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), referente à 

custas, e R$ 184,34(cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239355 Nr: 15771-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 30 DIAS

Primeira Praça: Dia 04/12/2018, às 15:00 horas. Segunda Praça: Dia 

18/12/2018, às 15:00 horas.

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): UMA ÁREA URBANA, LOTES 01,02 E 03, DA 

QUADRA 57 DA MATRÍCULA 38.022, EM QUE FAZ FRENTE COM A AV. 

GOVERNADOR JAIME CAMPOS, NO BAIRRO CRISTINO CORTES, DE 

PROPRIEDADE DO SR. CARLOS HENRIQUE.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): QUADRA 57, BAIRRO CRISTINO 

CORTES, BARRA DO GARÇAS-MT.

Valor Total da Avaliação: 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 08 de outubro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78894 Nr: 2348-21.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Lincoln Martins Rodrigues de 

Castro - OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Fermandes - OAB:GO 

29.350, Yolanda Paixão - OAB:GO34.199

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 30 DIAS

Primeira Praça: Dia 04/12/2018, às 14:30 horas. Segunda Praça: Dia 

18/12/2018, às 14:30 horas.

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): UM LOTE DE TERRAS , SITUADO NA ZONA 

URBANA DE TORIXORÉU-MT, COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT, 

COM ÁREA DE 31 HA(TRINTA E UMA HECTARES), LOCADO SOB O Nº77 , 

CUJOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES ACHAM SE DESCRITOS E 

PERSONALIZADOS NA MATRÍCULA DE Nº12.061 DO CRI LOCAL

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): ZONA URBANA DE 

TORIXORÉU-MT.

Valor Total da Avaliação: 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 08 de outubro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287789 Nr: 11704-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Peres de Farias, Adriano Leão Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONANGELO JUNIOR 

- OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre a contestação de fl. 

250/510, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287987 Nr: 11832-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.T MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286859 Nr: 11146-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Joaquim Neto, Eduardo Joaquim Neto - 

Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174317 Nr: 7667-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antão Divino Arbués Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosino Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl.63, no entanto, AUTORIZO a extração de cópia 

dos documentos constantes nos autos, mediante a conferência com o 

original a ser procedida pela Srª. Gestora.

2. Após, ao arquivo.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 2827-33.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Rodo Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação do perito par que informe nos autos o local e data 

para início dos trabalhos, para posterior liberação dos honorários 

depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 27.Diante disso, CONDENO os executados, ora embargantes, ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art.1.026, §2º, do CPC.28.INTIMEM-SE os 

exequentes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para atualizarem o valor da 

execução, em consonância com o item anterior desta 

decisão.29.CUMPRA-SE as determinações contidas nos itens “23, 24, 25 e 

26”, da decisão de fls.883/885.30.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166910 Nr: 9514-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Lima - OAB:MT 3127-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) REDE CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A - 03.467.321/0001-99, para 

que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 467,79(quatrocentos e sessenta e sete 

reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

290,09(duzentos e noventa reais e nove centavos), referente à custas, e 

R$ 177,71(setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167874 Nr: 10759-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleição 2012 Ailton Alves Teixeira, Ailton Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do 

valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 15175-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento, Pablo Carvalho de 

Freitas, Ary Panucci, Edio Schwantes, Imobiliária Serra Dourada, 

Construtora Panucci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Carlos Lambert - 

OAB:20642/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 20. Frente ao exposto e de tudo que dos autos consta, REJEITO a 

preliminar de falta de interesse de agir.21. ACOLHO a impugnação ao valor 

da causa e, por consequência, DETERMINO a retificação perante o 

sistema Apolo para constar como valor da causa a importância de 

R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).22. REMETAM-SE os autos 

ao Cartório do Distribuidor para cálculo da complementação das custas 

sobre o novo valor da causa. 23. Após, INTIME-SE o autor para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recolher a complementação das custas processuais, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o 

disposto no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 24. Decorrido o 

prazo assinalado com ou sem cumprimento do determinado, voltem-me 

conclusos para análise.25.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276129 Nr: 4818-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido da parte requerente (fl.26) e DETERMINO seja 

procedida a consulta junto aos sistemas INFOJUD e BACENJUD, no intuito 

de obter o endereço atualizado da parte requerida.

2. Juntada as respostas, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61815 Nr: 4949-68.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Neris Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Carlos da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 VISTOS.

1. A parte exequente manifesta às fls. 453/454 recusando a proposta de 

acordo ofertada pelo executado e requer o bloqueio de ativos financeiros 

através do sistema BacenJud.

 2. Frente ao exposto e considerando a ordem de preferência elencada no 

artigo 835 do CPC/2015, DEFIRO o pedido da parte autora e determino a 

realização de penhora por meio do Sistema BacenJud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 7236-57.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls. 120/121.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151907 Nr: 2352-53.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Pirani - ME, Bianca Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema 

BacenJud dos ativos encontrados em nome da parte executada.

 2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182882 Nr: 4586-03.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Alves de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. A determinação de fl.84 não foi cumprida. Isso porque, o advogado que 

subscreveu a petição de fl. 76/78, Dr. José Ricardo Gomes, em nenhum 

momento foi devidamente constituído para atuar em nome da parte 

requerida Claudia Helena Pires Cecílio.

 2. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE o patrono 

do requerido, via DJE, para regularizar o vício na representação 

processual, concernente basicamente ao advogado subscritor da peça de 

fls. 76/78. CONSIGNO prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desentranhamento da petição e, o consequente, prosseguimento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240072 Nr: 16301-71.2016.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria Emergência Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Araújo e Silva - 

OAB:GO 47.564, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO interposta por 

DROGARIA EMERGÊNCIA LTDA ME em face BANCO DO BRASIL S/A.

2. A parte autora afirma que no momento em que promoveu a baixa de seu 

CNPJ, o banco requerido encerrou sua conta corrente. Todavia, existiam 

pendências financeiras na conta em questão, as quais foram 

renegociadas, gerando um compromisso de pagamento extrajudicial. Este 

compromisso é o objeto da presente ação.

 3. Em síntese, a autora aduz que tal negócio deve ser anulado em razão 

da lesão por ela sofrida, haja vista sua premente necessidade consistente 

em regularizar sua situação financeira.

4. Às fls. 95/95v, o feito foi saneado e as partes foram intimadas a 

apresentarem as provas que pretendem produzir. Em sequência, a parte 

autora requereu a produção de prova testemunhal. A parte ré não se 

manifestou quanto à produção probatória.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Indefiro a produção de prova testemunhal, uma vez que a 

documentação constante nos autos é suficiente para averiguar a 

premente necessidade exigida para a configuração da lesão, bem como a 

proporcionalidade do negócio.

 7. Deste modo, verifico que já existem provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, pois diz respeito a matéria de 

fato e de direito, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

8. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 578-66.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Furtado da Silva, Eva Maria Pereira 

da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por Espólio de Antônio 

Furtado da Silva em face de Banco Bradesco Financiamento S/A.

 2. Expedido alvará eletrônico em favor da parte exequente (fls. 497/498), 

conforme determinado à fl. 495.

 3. Juntada decisão monocrática exarada no Agravo de Instrumento 

1008723-18.2017, interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, 

que deu parcial provimento ao recurso, mantendo a imposição da multa no 

valor arbitrado (R$ 200,00), no entanto, limitando em 120 (cento e vinte) 

dias de descumprimento, e determinado a correção da quantia pelo INPC a 

partir da data do arbitramento, sem incidência de juros.

 4. Após, o Banco Bradesco Financiamento S/A manifesta requerendo a 

intimação da parte autora para depositar em juízo a quantia de R$ 

232.786,22, referente à diferença do valor levantado e do valor devido, 

consoante ao Agravo de Instrumento. Demonstrativo de cálculo às fls. 

424/425.

 5. Juntado acórdão proferido no Agravo de Instrumento, interposto pelo 

Espólio de Antônio Furtado da Silva contra decisão monocrática, que 

negou provimento ao recurso.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Frente ao exposto, INTIME-SE a parte autora para depositar em Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia devida ao executado, conforme 

cálculo apresentado pelo mesmo às fls. 424/425.

 8. Caso não ocorra a devolução voluntária, voltem-me conclusos para 

análise do pedido de fl. 521.

 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265626 Nr: 16570-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Darci Nogueira da Silva, Adelcidio Primo 

Ferreira, João Batista Viana Ferreira, Maria Aparecida Primo Viana, David 

Viana Ferreira, Vilma Primo Viana Guedes, Juarez Viana Ferreira, Paulo 

Primo Viana, Wellson de Almeida Viana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 VISTOS.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa levantada na defesa tem estreita 

relação com o mérito da lide, sendo imprescindível esclarecer quem de 

fato é a parte embargante, pois na ação reivindicatória, apensa (Cód.: 

153484), um dos herdeiros, Sr. Juarez, exercia a posse em nome próprio, 

e não em nome do espólio. motivo pelo qual será analisada por ocasião da 

prolação da sentença.

 2. Não havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288180 Nr: 11953-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE SOUSA DA SILVA & CIA LTDA, 

MAUROCY PEREIRA DA SILVA, EUNICE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido para que pague o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, com as 

advertências legais.

 2. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e 

pagamento dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, 

o devedor ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não 

forem oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188461 Nr: 9044-63.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Logo, CONHEÇO os embargos de declaração, pois tempestivos (fl. 100) e, 
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via de consequência, com fundamento no art. 1.022, I, CPC/2015, DOU 

PROVIMENTO para o fim de abrir a instrução processual visando à 

realização da perícia grafotécnica. 4.Desta feita, NOMEIO como perito 

grafotécnico o Sr. CLÁUDIO VALÉRIO BANDEIRA, celular 66 98424-5933, 

podendo ser encontrado na POLITEC, nesta cidade. 5.INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os 

quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).6.INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias informe se aceita a 

nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários (art. 465, 

§2º, CPC/2015).7.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos 

para ulterior deliberação.8.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, com fundamento no art. 95, CPC/2015, por 

ter o requerido pugnado pela perícia, INTIME-SE-O a fim de que no prazo 

de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, sob pena 

de preclusão.9.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.10.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.11.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

nova conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.12.A análise da 

necessidade de produção de provas orais será feita após a realização da 

perícia.13.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.14.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287651 Nr: 11630-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DAYANE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Cathedral de Ensino Superior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 12 de 

Dezembro de 2018, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288643 Nr: 12228-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leniva Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Luiz Florêncio Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 4773-16.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Viana Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO16.Posto isto, INDEFIRO o pedido de execução da multa na 

forma postulada às folhas 140/143. 17.Por outro lado, converto a ação de 

conhecimento de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, forte no artigo 523, 

CPC/2015.18.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.19.Sendo o caso de penhora online, venham-me 

c o n c l u s o s  p a r a  a  i n d i s p o n i b i l i z a ç ã o  d e  a t i v o s  v i a 

Bacen-Jud.20.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.21.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287656 Nr: 11633-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes Corrêa Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Automóveis, Maria Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Com relação ao Título, 

constato que o autor juntou em fls. 11-verso apenas a fotocópia do título 

objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a parte traga aos 

autos a via original do título, para o regular processamento do 

feito.10.Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos 

autos o documento original do título objeto da demanda, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015).11.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2336-07.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Therezinha Pinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLBER FERREIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:3.655-A-MT, Jorge Humberto Ramos Almeida 

dos Reis - OAB:13560/MT, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP, Társia Aparecida Rissato - OAB:SP-220.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarito Pereira - 

OAB:7.531-GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome das partes executadas.
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2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 212.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166926 Nr: 9537-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Araújo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. À fl. 72 consta decisão deferindo o pedido de penhora e avaliação do 

imóvel em titularidade do executado, sob matrícula nº 24.833 no C.R.I. de 

Barra do Garças.

 3. Após, a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que deixou de 

proceder a penhora do imóvel, em razão de terceiros residirem no local e 

alegarem serem proprietários do bem. Anexa cópia do contrato de compra 

e venda apresentado pelos ocupantes do imóvel (fl. 77/80).

4. A parte exequente manifesta reiterando o pedido de penhora sobre o 

imóvel.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 6. Em que pese aos documentos juntados às fls.76/82, a matrícula 

atualizada do imóvel acostada pelo exequente à fl. 71 evidencia como 

proprietário o Sr. Euripides Luiz Esteves, ora executado.

7. Assim, DEFIRO o pedido da parte exequente, devendo a Nobre Gestora 

expedir certidão a fim de averbação e registro da penhora no imóvel 

matriculado sob o nº 24.833, no C.R.I. desta cidade, com posterior 

intimação do exequente para retirá-la e proceder com os atos 

necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 845 do 

CPC/2015.

8. Deverá o exequente no prazo de 60 (sessenta) dias juntar aos autos a 

certidão do imóvel constando a averbação da penhora na referida 

matrícula.

9. Após a comunicação da averbação, deverá ser procedida a intimação 

do executado para fins do art. 914 e ss. do CPC/2015.

10. Cumpridas as deliberações acima, voltem-me conclusos para 

deliberação acerca da avalição do bem.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265568 Nr: 16536-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO movidos pelas partes 

supramencionadas, todos qualificados nos autos.

2. Aduz a autora que na Execução em apenso (cód. 235828) houve a 

penhora de um veículo de sua propriedade, o qual se encontrava em 

posse de sua mãe no momento da penhora realizada pelo oficial de justiça.

3. Às fls. 143 o processo em apenso (cód. 235828) foi sentenciado 

homologando acordo e determinando o cancelamento da eventual penhora 

sobre o veiculo objeto da presente Ação.

 4. Às fls. 85/88 foi juntado cópia do acordo firmado nos autos em apenso 

a estes autos e manifestação da autora requerendo a extinção do 

processo.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. No caso em tela, entendo que o autor carece da ação por falta de 

interesse superveniente, uma vez que o objeto da lide já fora alcançada, 

devendo, portanto, ser extinto o feito, sem o julgamento do mérito.

6. Cabe destacar que, de acordo com a melhor doutrina, o interesse de 

agir exige o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e 

adequação, ou seja, o objeto imediato pretendido somente poderá ser 

atingido por meio do ajuizamento da demanda e esta seja adequada para a 

pretensão almejada.

 7. Frente ao exposto constatada a carência da ação pela falta de 

interesse superveniente de agir, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, § 

3º do CPC/2015.

 8. Sem custas, em razão de a autora ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

Honorários conforme o acordado nos autos em apenso (cód. 235828).

9. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273895 Nr: 3485-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezia Dias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A parte requerente interpôs às fls. 76/77 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, visando sanar a omissão contida na sentença de fls. 

73/74, em razão de ter postulado na exordial a expedição de ofício ao 

Banco do Brasil para informar acerca dos últimos lançamentos na conta 

do de cujus desde seu falecimento.

 2. Certidão de tempestividade dos embargos à fl. 78.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Como se sabe, o artigo 1.022 do CPC/2015 dispõe que são cabíveis 

embargos de declaração quando a Decisão ou sentença judicial for 

omissa, obscura ou contraditória ou contiver erro material, vejamos:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

5. Em análise aos autos, verifica-se que a sentença de fls. 73/74 

compreende omissão em seu teor, vez que deixou de analisar o pedido 

suplicado no item “b” da exordial, referente à expedição de ofício ao 

Banco do Brasil para fornecer os últimos lançamentos da conta corrente 

em titularidade do de cujus, nº 20.422-6, agência nº 7140-4, desde seu 

falecimento.

6. Destarte, é de se acolher a pretensão da parte autora para suprir 

omissão no presente Embargos.

 DISPOSITIVO:

 7. Frente ao exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC/2015, ACOLHO os 

embargos de declaração para constar na Sentença de fls. 73/74:

“13. EXPEÇA-SE ofício ao Banco do Brasil desta cidade para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo a movimentação bancária, 

com o extrato bancário da conta corrente de titularidade do de cujus 

Moacir Evangelista de Sousa, de nº 20.422-6, agência nº 7140-4, desde o 

seu falecimento na data 08.03.2016.

14. Juntada a resposta, INTIME-SE a parte requerente para ciência do 
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documento acostado.“

8. Após, cumpra-se a parte final da sentença (fls. 73/74).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205511 Nr: 6886-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adimar Leite de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Therezinha Pinto do Carmo, Lourival Carlos 

Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - 

OAB:14386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Veloso Rocha - 

OAB:253179/SP, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Lincoln Martins Rodrigues de Castro - 

OAB:92000/SP

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos de terceiro movidos pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Afirma a embargante que, em 23.10.2009, adquiriu dos embargados, por 

meio de escritura pública de compra e venda, uma gleba de terras 

denominada de Fazenda Vitória, situada no município de Torixoréu, com 

área de 1.001,00 (um mil e um) hectares, sob matrícula nº 27.745 no CRI 

local.

3. Sustenta que 6 (seis) anos após a realização do negócio, procurou 

registrar a escritura pública à margem da matrícula do imóvel, momento em 

que tomou ciência da existência da averbação de ação de execução em 

apenso. Requer a desconstituição da averbação do registro do imóvel.

 4. Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/18.

5. Às fls. 26/27, foi determinada a suspensão da execução apenas quanto 

ao imóvel em discussão.

6. A embargada Iara Therezinha Pinto do Carmo apresentou contestação 

(fls. 30/44). Requer a improcedência dos embargos.

7. Impugnada a contestação às fls. 48/52, momento em que a parte autora 

ratifica os pedidos iniciais.

8. O embargado Lourival Carlos Praxedes foi citado (fls. 57). Contudo, 

manteve-se inerte (fls.58).

 9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Ao folhear os autos, constato que a parte demandada Lourival Carlos 

Praxedes fora citada e quedou-se inerte, motivo pelo qual DECRETO A 

SUA REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, sem aplicação 

dos seus efeitos (art. 345, I, CPC/2015).

11. Ademais, entendo que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

12. Ainda, ante a ausência de irregularidade capaz de macular a marcha 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

13. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 14. Após, voltem-me conclusos para sentença.

15. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 297-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de Execução te Título Extrajudicial movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

208/211.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 208/211, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas e honorários advocatícios conforme o acordado entre as partes.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227990 Nr: 7721-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 13.Ante o exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

trazida pela parte demandada.14.HOMOLOGO o laudo da avaliação médica 

de fls. 34 para que produza os jurídicos e legais efeitos.15. Ainda, ante a 

ausência de irregularidade capaz de macular a marcha processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.16.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. 

17.Após, voltem-me conclusos para sentença.18.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270912 Nr: 1596-97.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 9.É O RELATÓRIO. DECIDO.10.Compulsando os autos, verifica-se que os 

pedidos de reconhecimento da Teoria da Onerosidade, bem como o da 

Teoria da Quebra da Base Objetiva do Contrato pela sistemática do Código 

de Defesa do Consumidor se confundem com o próprio mérito da causa, 

cuja matéria somente poderá ser analisada após o término da instrução 

processual, por ocasião da prolação da sentença e não neste momento. 

11. Quanto ao pedido de realização de perícia, tem-se no art. 370 do CPC 

que caberá ao juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento de 

mérito, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No presente caso o embargante justifica o pedido de prova 

pericial contábil de forma genérica, sem qualquer fundamentação, 

insurge-se contra os valores cobrados somente sob a alegação de 

onerosidade excessiva. Omitindo-se de questionar qualquer cláusula 

contratual que considera abusiva.12. Para o deferimento da produção de 

prova requerida pelo embargante, somente seria viável se utilizada para 

aferição do valor na hipótese em que houvesse indicado e especificado 

as cláusulas que considerasse abusivas.13. Assim, INDEFIRO o pedido de 

perícia contábil frente aos argumentos acima expostos.14. Deste modo, 

não havendo sido constatada irregularidades passíveis de macular o feito, 

O DOU POR SANEADO.15. Verifico que o feito não carece de instrução 

probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas 

suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.16. INTIMEM-SE as partes do 

teor desta decisão. 17. Após, voltem-me conclusos para sentença.18. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199906 Nr: 3697-15.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Gerana Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se no acordo de fls. 56/57 a nomeação como fiador o Sr. 

SILAS PEREIRA DA SILVA, para assumir a integralidade do pagamento do 

débito confessado e das multas.

 2. Constata-se que o acordo está subscrito pelo Sr. SILAS, configurando 

assim a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3. DEFIRO o pedido de inclusão no polo passivo do Sr, SILAS PEREIRA DA 

SILVA.

4. CITE-SE o executado, Sr. SILAS, para pagar o débito atualizado indicado 

às fls. 75/76 no prazo de 03 (três) nos termos do art. 829 do CPC.

 5. INTIME-SE o exequente para acostar nos autos as matrículas 

atualizadas de nº 1. 651, 2. 481 e 5. 211 do Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Vila Rica, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. REMETA-SE os autos ao Cartório distribuidor a fim de que proceda com 

as retificações necessárias.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 4148-84.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora, no valor de R$ 36,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259301 Nr: 12408-38.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luis de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 19.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência que visa à consignação em pagamento. 

20.INVERTO o ônus da prova.21.CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para a parte requerida pleitear eventualmente a produção de outra prova 

que seja necessária ao deslinde do caso. 22.INTIMEM-SE as partes do teor 

dessa decisão. 23.Após, com ou sem manifestação voltem-me conclusos 

para deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205814 Nr: 7054-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Cabral de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu - OAB:21440/MT

 Vistos.

1. O feito foi saneado às folhas 113.

 2. Assim, DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva de 

testemunhas, com o intuito de aferir quem de fato exercia a posse da 

parte do imóvel em discussão e por quanto tempo.

3. DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO) para 

oitiva das testemunhas já arroladas.

 4. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO.

 5. A inércia na realização da intimação a que se refere importa 

desistência da inquirição da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

6. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226195 Nr: 6587-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Cabral de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 .Logo, REJEITO de plano a preliminar arguida. 10.Assim, DOU o feito por 

SANEADO. 11.DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva de 

testemunhas.12.DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO) para oitiva das testemunhas já arroladas. 13.CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 

ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art.455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. 14.A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).15.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).16.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282889 Nr: 8810-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado na 

inicial.10.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 
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O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, às 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 

11.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.12.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.5.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168398 Nr: 6-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Flávio Borges Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes de Oliveira, J. Lopes de Oliveira 

& Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Flavio Borge Barreto - 

OAB:81629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 Vistos.

 1. Defiro o pedido manejado às fls. 224/225 e, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição de ALVARÁ ELETRÔNICO do valor penhorado à 

fl. 212 e depositado em conta única, para que proceda-se a transferência 

em favor do exequente Vinicius Flávio Borges Barreto, na conta indicada à 

fl. 225.

2. Após, cumpra-se decisão de fl. 222.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243911 Nr: 2006-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Rio Quente, RCI Brasil Prestação de 

Serviços de Intercambio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Júnior - OAB:64.862-MG, Flávia Azzi de Souza Nicastro - OAB:SP 

168.553, MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - OAB:21.229/MT, Rosana da 

Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838, Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 14.Da audiência de instrução e julgamento.15.DEFIRO o pedido de colheita 

do depoimento pessoal dos representantes dos requeridos, a produção de 

prova testemunhal a fim de se verificar a extensão das perdas e danos 

sofridos pelo requerente (item 1 e 2 - f.273).16.INDEFIRO o pedido de 

expedição de carta precatória, conforme o disposto no II, § 4º do art. 455 

do CPC (item 2 - f. 273).17.Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2018, às 15h15MIN (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO) devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015). 

18. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).19. A parte pode comprometer-se 

a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).20.INTIME-SE o Réu 

pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob pena de 

confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.21.DETERMINO à parte 

autora a trazer no dia da audiência de instrução e julgamento extrato do 

cartão crédito, referente aos descontos mensais realizados pela requerida 

Rio Quente, a fim de compatibilizar o valor total já pago.22.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 VISTOS.

1. Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão exarada pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fls. 399/400 e verso, determinando 

que o réu se abstenha de realizar leilão dos imóveis até o deslinde deste 

feito.

2. No caso em tela não vislumbro a ocorrência nem da inépcia da petição 

estando os pedidos nos ditames do que preconiza o artigo 282 do 

CPC/215.

 3. E quanto carência da ação aduzida, os argumentos tecidos se 

confundem com o mérito, não sendo, portanto, passível de análise nesse 

momento processual.

 4. Constato também que houve inversão do ônus da prova de modo a 

incumbência de comprovar a regularidade das clausulas contratuais é as 

expensas do Requerido. Ademias, caso necessário, a perícia poderá ser 

elaborada em momento oportuno na fase de liquidação de sentença, 

razões pelas quais, por hora indefiro o pedido de realização de prova 

pericial as expensas do autor, requerida às folhas 250.

5. De outra banda, constata-se que as argumentações das defesas se 

confundem com o próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da 

prolação da sentença, termos em que DOU O FEITO POR SANEADO.

 6. com efeito, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos 

autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

7. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

8. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288686 Nr: 12247-91.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBN, Dayane Cristina Felix Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Pereira Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 

18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Embora seja impossível a produção de prova negativa, é perfeitamente 

cabível que a parte autora se diligencie, por exemplo, por meio do envio de 

carta com aviso de recebimento à requerida, a fim de que comprove a 

negativa em fornecer os documentos solicitados, para que possa inferir o 

seu interesse de agir.

2. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documento que comprove a 

resistência da parte requerida, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do art. 321 do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271240 Nr: 1763-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 12.Ante o exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir 

trazida pela parte demandada às fls. 67v.13.Por outro lado, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu advogado nos autos constituído, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração ad judicia por 

meio de instrumento público ou a rogo assinada por duas testemunhas, 

sob pena de extinção. 14.Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me 

conclusos para análise.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177132 Nr: 11307-05.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Felix Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiosan Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação Possessória movida por Valdecir Felix Moreira em 

face de Celiosan Lopes de Souza, concedida a liminar para a proteção 

possessória às fls. 58, sentenciado às fls. 64/66 foi confirmada a liminar 

da proteção possessória.

2. Posteriormente, foi movido recurso de APELAÇÃO, pelo requerido, 

argumentando ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, razão 

pela qual pretende a reforma in totum da decisão prolatada. Recurso 

desprovido por unanimidade às fls. 116.

3. Certidão de Trânsito em Julgado às fls. 118. As partes foram 

devidamente intimadas para dar prosseguimento no feito, deixando o 

prazo transcorrer in albis, os autos foram remetidos ao arquivo.

4. Às fls. 127 o Autor vem ao feito requerer o total cumprimento da 

Sentença de fls. 64/66.

5. Diante desse cenário, entendo que não há óbice a fase de cumprimento 

de sentença e o prosseguimento das medidas constritivas que recaem 

sobre o imóvel litigioso.

6. Isto posto, CONVERTO a presente ação em cumprimento de sentença, 

com fundamento no art.523 e seguintes, do Código de Processo Civil e, 

com fundamento no art.536, do C.P.C., DETERMINO a expedição imediata 

de Mandado de REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO na Posse em favor do 

Exequente na área de terras, conforme descrito na peça Inicial.

7. Conste no referido Mandado a advertência ao executado para 

desocupar o imóvel objeto da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser utilizado reforço policial, a fim de dar o efetivo cumprimento a 

obrigação de fazer determinada na SENTENÇA de fls. 64/66, mantida pelo 

acordão de fls. 116, já transitado em julgado, com fundamento no art.536, 

do CPC/2015.

8. REMETA-SE o feito ao Cartório Distribuidor para as anotações 

necessárias no Sistema Apólo, acerca da conversão desta ação em 

cumprimento de sentença.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288267 Nr: 12008-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 03/16 dos 

quais se destaca o contrato celebrado fls. 05/06 e notificação extrajudicial 

fls. 07/07-verso.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Precipuamente, constata-se na petição inicial ausência do contrato 

social.

 4. Neste sentido, para que não seja extinto o processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da ausência do contrato social, sendo que a extinção do 

feito deve ser considerada medida prematura e, mormente extrema, a ser 

evitada a todo custo, desta forma, revela-se inequívoca a determinação de 

emenda da inicial, estabelecendo assim o preenchimento dos requisitos.

5. Diante do exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos o contrato social.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232864 Nr: 11114-82.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rubia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Cautelar requerida em caráter antecedente movida 

por Mara Rúbia Medeiros em face de Banco Cruzeiro do Sul S/A, todos 

nos autos qualificados.

2. A parte autora afirma que celebrou com o requerido um contrato de 

empréstimo consignado, sendo avençado que o mesmo seria adimplido em 

120 (cento e vinte parcelas) a serem descontadas em folha de 

pagamento.

3. Sustenta que percebeu que os descontos em sua folha de pagamento 

eram referentes a um contrato de 151 (cento e cinquenta e uma) parcelas, 

divergindo do contratado.

4. Às fls. 21/22, foi deferida ordem de exibição do contrato de empréstimo 

consignado em 120 (cento e vinte) parcelas, bem como a apresentação do 

contato de 151 (cento e cinquenta e uma) parcelas que autoriza o 

requerido a realização dos descontos em folha de pagamento.

5. O Banco requerido contestou a ação às fls. 25/29 e trouxe os 

documentos colacionados às fls. 35/49.

6. A parte autora aditou a inicial com a complementação da argumentação 

(74//76), oportunidade em que requereu a designação de audiência de 

conciliação.

7. Designada a sessão, constatou que não houve acordo entre as partes 

(fls. 80).

8. Manifesta a parte autora pelo julgamento antecipado da lide (fls. 87).

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios capazes de macular a 

marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

 11. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

12. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258536 Nr: 11837-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Renato Pedemonte 

Araújo, Pedro Augusto Peixoto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 
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Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios capazes de macular a 

marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235828 Nr: 13305-03.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Walmir Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Novaes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311, MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 SENTENÇA

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

140/140-verso.

3. Colacionando ao feito reprodução digitalizada do acordo celebrado 

entre as partes devidamente assinado pelos procuradores, em 

conformidade com o art. 425, VI , do CPC/2015.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 140/140-verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. DETERMINO o cancelamento da penhora de fls. 115/116, 

concomitantemente, DESTITUO Damião Novaes Santos do encargo de fiel 

depositário.

7. Custas e honorários advocatícios conforme o acordado entre as partes.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218361 Nr: 1855-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Ligório de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Pereira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 9.É O RELATÓRIO. DECIDO.10. Ao compulsar os autos, verifico que a 

parte autora não especificou a área que pretende a manutenção definitiva, 

de modo que não resta cristalino qual a delimitação do imóvel por ausência 

de documentos hábeis. Além disso, ao considerar os documentos 

juntados às fls. 62/101 que atestam que há área de propriedade do 

Município de Barra do Garças-MT que pode se confundir com o imóvel da 

parte autora, entendo ser necessária a juntada da certidão de registro 

atualizada do bem indicado na inicial, objeto do contrato de fls. 11. 

11.Ressalto que a diligência é afeta aos interesses da parte autora (art. 

373, I, CPC/2015) e se trata de ônus e não de obrigação e, caso não se 

interesse na produção da referida prova, basta que não colacione aos 

autos o referido documento e arque com o ônus da sua conduta.12.Assim, 

INTIME-SE a parte autora, por meio do seu respectivo defensor público, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos matrícula do imóvel no 

qual requer a imissão definitiva na posse, no sentido de se aferir as 

dimensões do bem e sua titularidade.13.Postergo a análise do pedido de 

georreferenciamento. 14.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271276 Nr: 1798-74.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A.

2. Em síntese, aduz a parte autora não ter contratado empréstimo 

consignado com a parte requerida, todavia esta efetuou descontos sobre 

seu benefício de aposentadoria. Informa ainda que o contrato relativo ao 

empréstimo consignado em discussão é o de nº 230961732.

3. Devidamente citado à fl. 49, o banco apresentou contestação às fls. 

56/77. Em sede de preliminares, manifestou-se pela inépcia da inicial, bem 

como pleiteou o reconhecimento de conexão em razão de outras ações 

ajuizadas pela parte autora contra o mesmo banco. No mérito, alega que a 

contratação se deu de maneira regular, bem como arguiu a inexistência de 

danos de natureza moral e material.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Quanto a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu em razão da 

ilegibilidade dos documentos apresentados pela autora à fl. 45, verifico 

que o próprio requerido aportou os mesmos documentos às fls. 62v/63, 

estes legíveis, sanando o vício.

 6. Para o reconhecimento da conexão, se faz necessária a verificação de 

pedido ou causa de pedir comum. No presente caso, o autor não 

comprovou tal fato. Saliento ainda, que se as ações versarem sobre 

contratos distintos, possuirão causas de pedir diferentes. Logo, não 

deverão ser reunidas por conexão.

 7. Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Não havendo demais vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

8. Verifica-se que já existem provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, pois diz respeito à matéria de fato e de 

direito, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

9. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

 10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento ao que determina a CNGCGJ do Estado 

de Mato Grosso, Artigo 1218, § 1º, o Advogado da parte Requerente será 

intimado via Diário da Justiça Eletrônico para enviar a minuta da petição 

inicial, ou sua integralidade (de arquivo do Word) bem como da Emenda à 

Inicial, caso houver, para o e-mail desta Secretaria, sendo: bg.2civel @ 

tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do edital de 

citação e intimação da parte Requerida HERMINIA RODRIGUES RAMOS 
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BERTIPALHA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170903 Nr: 3424-07.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWRM, SRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 Vistos.

1. Aduz a advogada da parte autora que fora intimada para duas 

audiências designadas para os mesmos dia e horário. Em razão disto, 

requereu a redesinação da audiência instrutória desta ação.

2. INDEFIRO o pedido de redesignação de audiência feito pela parte autora. 

Primeiro, pois trata-se de processo de Meta 2/2018, do CNJ. Ademais, a 

ação em tela versa sobre pensão alimentícia, merecendo prioridade, 

enquanto a ação da audiência de conciliação se trata de declaratória de 

inexistência de débito.

 3. Saliento ainda que, caso queira, a parte deve manejar este pleito à 

outra ação.

 4. Ante o exposto, MANTENHO a audiência designada. DÊ-SE ciência às 

partes desta decisão, via DJE.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186662 Nr: 7591-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Autonorte Ltda, Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Rochembach, Fiat Automóveis 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2.496/B, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios 

movido pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Intimado para pagar o débito, o executado deixa transcorrer o prazo 

sem comprovação de pagamento ou apresentação de impugnação, 

conforme certidão de fl. 250.

 3. O espólio de Raul Darci Dolzan, representado pela inventariante Nina 

Tereza de Oliveira Dolzan, manifesta à fl. 246 a fim de regularizar a 

substituição e representação processual. Posteriormente à fl. 251 requer 

a penhora online via Bacenjud no valor da execução.

 4. É O RELATO. DECIDO.

5. Em análise aos documentos juntados pelo espólio de Raul Darci Dolzan, 

representado pela inventariante Nina Tereza de Oliveira Dolzan, DEFIRO o 

pedido de substituição no polo ativo da presente demanda.

 6. Nobre gestora proceda às retificações necessárias na capa dos autos 

e junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e intimações.

 7. Além disso, considerando a certidão de fl. 250 e a ordem de 

preferência elencada no artigo 835 do CPC/2015, DEFIRO a penhora online 

por meio do Sistema Bacenjud dos ativos encontrados em nome do 

executado.

8. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

9. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209364 Nr: 9122-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audes Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Vilela Lima, Ley Ly Nay Diacoy Farias 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 .É O RELATÓRIO. DECIDO.20.Verifico que o feito não carece de instrução 

probatória, sendo matéria de direito, estando o processo pronto para ser 

julgado, nos termos do que dispõe o art. 355, I, do 

CPC/2015.21.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual.22.Após, voltem-me conclusos para 

sentença. 23.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265243 Nr: 16333-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão, no valor de R$ 

18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, 

informo ainda que sempre para cumprimento de mandados de busca e 

apreensão sempre serão duas diligências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183632 Nr: 5195-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda, 

Francisco Rodrigues de Freitas, Neiva Teresinha dos Reis, Terceiros 

Interessados, Daniel Ferreira dos Santos, terceiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 5195-83.2014.811.0004, 

Protocolo 183632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185452 Nr: 6649-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wânia Marçal de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, Dorivaldo Cardoso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

6649-98.2014.811.0004, Protocolo 185452, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202863 Nr: 5399-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenimar Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Moura, Maria do Carmo 

Vargas, Elane Barbosa Rocha, Pedro Pereira da Cruz, Venite Maria Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA CARLA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5399-93.2015.811.0004, 

Protocolo 202863, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 1824-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira, Marisa Massalai Lira, Francisco Luiz 

Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Flavil Sousa Lira, 

E. L. Esteves Imobiliária, Marisa Massalai Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Juliana Moraes Amorim - OAB:E-19676/ MT, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 1824-19.2011.811.0004, 

Protocolo 151612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273061 Nr: 2986-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 2986-05.2018.811.0004, 

Protocolo 273061, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227797 Nr: 7584-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, William Carmona Maya - OAB: OAB/SP 257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 7584-70.2016.811.0004, 

Protocolo 227797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171601 Nr: 4349-03.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHdS, Vanderlete da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

4349-03.2013.811.0004, Protocolo 171601, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3433 Nr: 885-64.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Teles Limongi, Nilson Limongi, Autonorte 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIANG DE GOMES - 

OAB:2866/GO, ORLANDO PINTO DE AMORIM - OAB:1817, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - 

OAB:5102/GO, THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - OAB:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade de fls.454/485.13.Diante do período 

decorrido, INDEFIRO o pedido do exequente de fl. 495. INTIME-SE-O para 

manifestar sobre as avaliações em 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. 14.INTIME-SE o advogado da parte executada para juntar nos 

autos o instrumento procuratório outorgado por Nilson Limongi e Iris Teles 

Limongi, ao novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias. 15.Decorridos os 

prazo sobreditos, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252280 Nr: 7841-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Teles Limongi, Nilson Limongi, Autonorte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EMILIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:GO\36102, MARCELLO PENA JUNIOR - 

OAB:GO\37758, NELSON CORREA FILHO - OAB:7146-GO, Oriana 

Curado - OAB:17181/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 Vistos.

1. Já que foi levantada a preliminar de coisa julgada (fls. 578/581), 

INTIME-SE o requerido para juntar aos autos os documentos que julgue 

essenciais, em especial cópia da inicial, sentença, acórdão e certidão de 

trânsito em julgado, para aferir a existência da alegada tese. FIXO prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de ser afastada tal arguição.

 2. Decorrido o prazo sobredito, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213872 Nr: 11800-11.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Pereira Martins, Pablo Yuri Alves Santana, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 9.Ante o exposto, INTIMEM-SE os autores para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem acerca do acordo de fls. 86/90, justificando a razão 

pela qual moveram esta ação versando sobre os mesmos objetos do 

acordo e demonstrem a forma como irão provar a necessidade da ação 

em tela, para que o feito possa caminhar à fase instrutória, sob pena de 

extinção na forma do art. 486, VI, do CPC/2015.10.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273688 Nr: 3373-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Alves Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kássio Antonio Santos Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166288 Nr: 8700-53.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Dutra Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) BANCO SAFRA S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 0571-1, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234862 Nr: 12677-14.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: AAA, IVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIHNDY KELLY BIANQUINI - 

OAB:20250

 Processo 12677-14.2016.811.0004 – Código 234862

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Andressa Alves 

Araújo, assistida por Ivani Veiga de Araújo, em face de Abadio Martins 

Alves.

Às fls. 51 efetuou-se a penhora online de ativos em conta bancária do 

executado na integralidade do valor exequendo.

Em fls. 57, ainda, o executado informa a quitação da dívida alimentar a 

pleiteia o desbloqueio de sua conta bancária.

É o relatório de necessário.

Observa-se nos autos a realização de penhora online no valor de 

R$6.656,62 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos) em conta da parte executada, bem como comprovantes de 

pagamentos juntados às fls. 58/59.

Sendo assim, considerando que o processo de execução cumpriu o seu 

objetivo, julgo-o extinto em virtude do pagamento, com amparo no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Portanto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do pagamento 

do débito, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Lavre-se alvará/ou proceda a transferência eletrônica de R$4.956,62 à 

conta indicada pela parte credora às fls. 59v.

Expeça-se o competente alvará para liberação de valores penhorados 

remanescentes ao executado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239197 Nr: 15646-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFZ, RFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT

 Intimação da parte requerida, do teor do r. despacho de fls. 134/134vº, 

bem como da audiência designada :Vistos. Trata-se de ação de alimentos 

proposta por Rafael Farias Zampa, representado por Renata Farias 

Zampa, em face de João Antônio Pozzobon. Pugnou, em sede de liminar, 

do deferimento de alimentos provisionais, e no mérito o arbitramento dos 

alimentos definitivos. A inicial foi recebida a fl. 62, momento em que foi 

fixado 01 (um) salário mínimo como alimentos provisionais. Realizada 

audiência de conciliação, não houve composição amigável. A fls. 94 o 

requerido apresentou contestação. Preliminarmente alegou que o registro 

de nascimento realizado é nulo, ante a inobservância da legislação 

pertinente. No mérito, requereu a improcedência da ação, subsidiariamente 

o arbitramento do valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) 

como prestação alimentícia. Instado, o Ministério Público manifestou-se 

pelo indeferimento da preliminar aventada e a designação de audiência de 

instrução de julgamento. É o relatório. Alega preliminarmente o requerido 

que o registro de nascimento realizado pela representante do requerente é 

nulo. Fundamenta seu pedido alegando inobservância da legislação 

pertinente. Contudo, melhor sorte não lhe assiste, pois, além de não ser 

matéria arguível em sede de preliminar, a comprovação do vínculo 
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biológico por exame de DNA, descaracteriza o erro substancial alegado 

apto a modificar o registro de nascimento. Dessa forma, afasto a 

preliminar ventilada na contestação. De lado outro, extrai-se dos autos que 

o ponto controvertido cinge-se entorno do valor da pensão alimentícia 

almejada. Portanto, não restando mais questões a serem dirimidas, dou o 

processo por saneado. Designo audiência de conciliação/instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2018, às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284832 Nr: 9982-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 284832

Vistos.

Tendo em vista o conteúdo da certidão retro, redesigno a audiência 

aprazada para o dia 17.10.2018, às 08h30min (horário de Mato Grosso).

Intime-se o requerido no endereço do trabalho, às fls. 24.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103828 Nr: 8831-96.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo Alencar, Edileusa Camargo Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marluce Camargo Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, proceda-se a adjudicação dos bens deixados pela 

falecida Marluce Camarço Alencar para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão 

do disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.Após, intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para providências pertinentes ao lançamento 

administrativo, nos termos do artigo 659, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de costume.Expeça-se o 

necessário.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 5 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267056 Nr: 17383-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo 17383-06.2017.811.0004 – Código 267056

Vistos.

Manifeste-se o autor acerca da petição de fls. 154.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171353 Nr: 4040-79.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vanderlan Moraes Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Darlãn Martins Vargas - OAB:5.300B, Fabricio 

Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Ítalo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:OAB/MT 7.413, Lucineide Maria de Almeida Albuquerque - 

OAB:72973/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

4040-79.2013.811.0004, Protocolo 171353, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225927 Nr: 6435-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaime Vilas Boas da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858/go, Ricardo Pereira de Souza 

- OAB:42.565 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da cota 

ministerial de fls. 57, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82465 Nr: 5716-38.2008.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR, ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173225 Nr: 6392-10.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laila Caroliny Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

6392-10.2013.811.0004, Protocolo 173225, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196830 Nr: 1703-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Processo 1703-49.2015.811.0004 – Código 196830

Vistos.

Em obediência ao Princípio Dispositivo, deve a parte exequente especificar 

os atos que deseja prosseguir para a execução.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201340 Nr: 4580-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Marcia Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Portanto, julgo procedente o pedido da exordial, nos termos do artigo 756 

do Código de Processo Civil, e determino o levantamento da interdição que 

recai sobre Maria Wanelza da Costa Lopes. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com amparo no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se a Serventia o disposto no artigo 

756, §3º, do Código de Processo Civil.Sem custos de 

s u c u m b ê n c i a . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 27 de setembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55505 Nr: 2770-98.2005.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesi Lopes de Lima, Paulo Moises Lopes Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz Lima Meirelles, MARIA 

AUXILIADORA PIMENTEL MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho - 

OAB:18256/MT, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Fernando Rafael Zílio Renofio - OAB:SP 225.281, 

Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) GENESI LOPES DE 

LIMA e PAULO MOISES LOPES MEIRELLES, para que efetue(m), no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

301,61(trezentos e um reais e sessenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 151,61(cento e cinquenta e um reais e sessenta e um 

centavos), referente à custas, e R$ 150,00(cento e cinquenta reais), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 (cinquenta e cinco 

reais e dez centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287932 Nr: 11802-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA DE FÁTIMA FANTE 

CRUZ - OAB:3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 89/93 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287315 Nr: 11455-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Henrique Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão Autos de cód. 254235 Ante o exposto: a) Autorizo a reeducanda 

Núbia da Silva Alves, a se deslocar até a cidade de Goiânia-GO, pelo 

período de 05.10.2018 a 09.10.2017, sem direito a renovação neste ano, 

eis que a reeducanda já obteve o benefício por quatro vezes, conforme 

decisões de fls. 116/116-v, fls.128, fls.136 e fls.143, nos termos do 

art.124, caput, da Lei nº 7.210/84; b) Cientifique-se a reeducanda Núbia da 

Silva Alves que deverá cumprir as condições estabelecidas por este juízo 

no período que estiver na cidade de Goiânia-GO, sob pena de regressão 

ao regime fechado, bem como deverá comparecer na secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca no dia posterior ao prazo estabelecido para 

comunicar seu retorno; c) Oficie-se a central de monitoramento 
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informando acerca da autorização; d) Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 05.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193763 Nr: 12913-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12913-34.2014.811.0004, Protocolo 193763, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222737 Nr: 4511-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALAIANY FIGUREIREDO 

SILVA DE FREITAS - OAB:17.912

 II – Do pedido de designação de audiência de retrataçãoDa análise dos 

autos, tem-se que a vítima não foi intimada pessoalmente para 

comparecimento à audiência específica (fl. 59).Todavia, ao tomar 

conhecimento da solenidade designada, compareceu ao Ministério Público, 

informando que já tinha uma audiência de conciliação designada em 

Poxoréu/MT para a mesma data, requerendo a redesignação do ato, além 

de afirmar que “tem o interesse de RATIFICAR a representação criminal, 

em desfavor de ARISTON VIEIRA DOS SANTOS” (fl. 61).Além disso, a 

vítima representou o denunciado em sede de Delegacia de Polícia (fl. 13) 

pelo cometimento dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e dano.O 

artigo 16, da Lei nº. 11.340/06, leciona que:Art. 16. Nas ações penais 

públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, 

só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 

especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público.Desta forma, tendo a vítima 

representado e ratificado no Ministério Público sua vontade, não há que se 

falar em designação de nova audiência, até mesmo porque a audiência 

específica é para auferir a real vontade da vítima que renunciou ao direito 

de processar o agressor. Neste sentido, precedente deste Egrégio 

Tribunal de Justiça:Ademais, há impossibilidade processual, uma vez que 

a denúncia já foi recebida em desfavor do denunciado, sendo que a 

legislação é específica em determinar que a renúncia somente caberá 

antes do recebimento da denúncia, o que não é o caso dos autos.III – Do 

comparecimento do denunciadoObserva-se que o denunciado juntou 

procuração aos autos, atualizando seu endereço, tendo, pois, inequívoco 

conhecimento da ação.Desta forma, dou o denunciado por citado. 

Anote-se a atualização de endereço fornecido.Considerando os poderes 

concedidos à causídica constituída, intime-se para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276493 Nr: 5083-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 Em prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e 

não verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia _____/_____/_____, às __________horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) 

acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, 

o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva.No mais, concedo o prazo de 10 

(dez) dias para que a defesa forneça a qualificação da testemunha “Júlio”, 

bem como seu endereço para intimação, sob pena de desistência. 

Intime-se e cumpra-se. Barra do Garças/MT, 5 de outubro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190944 Nr: 10989-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Vieira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, designo nova audiência de instrução para o dia 05.02.2019, às 14 

horas (horário oficial de Cuiabá/MT), oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.Expeça-se carta 

precatória à comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, com a finalidade de 

intimação do denunciado do ato designado, bem como para que seja 

interrogado no Juízo Deprecado.Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) 

seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, 

depreque-se sua oitiva.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Intime-se e 

se cumpra.Barra do Garças/MT, 4 de outubro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 236666 Nr: 13919-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcion Madureira Bento da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Autos n. 1391-08.2016.811.0004 – Cód.: 236666

Vistos em correição.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).
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Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 05.02.20109, às 

14:30 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

No mais, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a defesa forneça a 

qualificação do guarda arrolado como testemunha, bem como seu 

endereço para intimação, sob pena de desistência.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 5 de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GESSICA AZAMBUJA AIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DEGMAR FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012710-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

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

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

J.C NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018, às 14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO , para Comparecer Audiência de Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

27/11/2018 Hora: 12:20/MT , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010989-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: ELAINE DA SILVA LOPES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia 

o recebimento da quantia de R$1.646,91 ( um mil, seiscentos e quarenta e 

seis reais e noventa e um centavos), já atualizados, representados pelo 

termo de confissão de divida. A reclamada apesar de devidamente citada, 

deixou de comparecer na audiência e de apresentar contestação, o que 

incide na sua revelia. Com efeito, verifico a regular preenchimento pela 

parte autora das provas de suas alegações, e não havendo qualquer 

manifestação da ré, forçoso reconhecer a licitude da cobrança. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada ELAINE 

DA SILVA LOPES a pagar à quantia de R$1.646,91 ( um mil, seiscentos e 

quarenta e seis reais e noventa e um centavos) a Reclamante CAMILO & 

SILVA LTDA - ME, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOHNNY DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 14564157 e 14564148), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação , na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 28/11/2018 Hora: 12:20/Horário de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1000021-37.2018.811.0004 Pólo ativo: MARTA FREITAS 

FERREIRA Pólo passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 
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pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO CARPINTERO (ADVOGADO(A))

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 03/12/2018 Hora: 12:00 /MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 04/12/2018 Hora: 12:00 /MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de 

execução, e verifico que a ré apresentou o devido cumprimento da 

obrigação de fazer, não havendo manifestação em contrario da ré, o que 

confirma o efetivo cumprimento. Com efeito, cumprida a obrigação, merece 

o feito ser extinto ante o cumprimento da obrigação. Por fim, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 924, II do Código de Processo 

Civil. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER STEPHANIE DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 13:20/MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011368-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 11882055), requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

SAMUEL GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

EUROPA MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 13:40 /MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS (REQUERENTE)

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

EDIANI REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA (REQUERIDO)

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000631-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDIANI REZENDE DOS 

SANTOS Pólo Passivo: HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte reclamante que 

adquiriu um produto consumível no mercado da Reclamada, denominado 

skiny, e seu filho acabou por sofrer intoxicação por duas vezes, quando 

então percebeu que o produto estaria há mais de dois meses vencido, e 

que ao retornar ao mercado, percebeu que existiam vários produtos 

vencidos, conforme se faz prova pelos autos, assim, requer indenização 

pela atitude indevida da ré. Na contestação, a Reclamada alega 

ilegitimidade passiva, visto que foi o filho da autora que consumiu o 

produto, necessidade de pericia, e no mérito aduz que os fatos por si só 

não comprovam o alegado visto que poderia a autora ter adquirido o 

produto em outro comercio. Quanto a ilegitimidade ativa, não há que se 

falar, visto que a criança foi apenas o meio de descobrir os fatos acima 

relatados, sendo que a consumidora foi a autora conforme se faz prova 

pela nota fiscal em anexo, onde demostra a compra do produto. Ainda, a 

parte autora comprova através das fotos, que existiam mais produtos 

vencidos no estabelecimento da reclamada, sendo que os documentos 

apresentados pela ré, não são suficientes para descaracterizar as 

alegações da autora. Verifico que os documentos apresentados pela 

parte autora comprovam que os produtos foram adquiridos na empresa 

reclamada e que estariam vencidos. No que tange ao pedido de reparação 

à titulo de dano moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a parte Reclamante, abalo esse passível de indenização, 

posto que tais atitudes geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida, causando risco a saúde de quem consome o 

produto vencido, nesse sentido: RECURSO Nº 0015780-67.2009.8.19.0031 

RECORRENTES: ATACADÃO ESTRELA DO SUL DE MARICA LTDA. 

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DOS SANTOS BALBINO AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIMENTO VENDIDO 

COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. VOTO Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do feito tá a 

conclusão do inquérito policial instaurado pela autora, tendo em vista a 

independência das esferas cíveis e criminais. Cuida a hipótese de 

responsabilidade civil objetiva, decorrente da venda de alimento destinado 

ao consumo infantil com o prazo de validade vencido. Após a cuidadosa 

análise aos autos, notadamente das peças do inquérito policial e demais 

documentos juntados pela autora, verifiquei que a sentença deu a melhor 

solução à lide, eis que os referidos documentos esclarecem perfeitamente 

a mecânica dos fatos, tais como narrados pela autora, não havendo o que 

se reparar. Note-se que há relação jurídica de consumo entre as partes, 

regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante das circunstâncias 

do caso, tendo em vista a verossimilhança das alegações, cabível a 

inversão do ônus da prova. No cado concreto a ré não se desimcumbiu do 

seu ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade. Por outro 

lado, os documentos carreados aos autos pela autora emprestam 

verossimilhança as suas alegações, pois a autora juntou a nota fiscal 

emitida pelo réu contendo a data de aquisição do produto, o boletim médico 

de atendimento, a nota fiscal do medicamento adquirido; e por fim, o laudo 

elaborado pelo instituto de criminalística é enfático ao esclarecer que o 

produto estava impróprio para o uso. Destarte, o que se extrai dos autos é 

a falta de diligência da ré em comercializar os seus produtos, repassando 

ao consumidor alimentos com prazo de validade expirado, o que constitui 

crime dentro da sistemática do CODECON. Isto posto, considerando-se 

que restaram comprovados os fatos afirmados pela autora, não há como 

se acolher o recurso do réu, devendo a sentença ser mantida por seus 

próprios fundamentos. No caso, o dano moral decorre da própria conduta 

do réu, e foi corretamente fixado, atendendo aos critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, e a sua função pedagógico punitiva. Isto posto, 

conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença tal como 

lançada. Condeno o Recorrente no pagamento das custas e honorários de 

10% sobre a condenação. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2010. Luciana 

Gomes de Paiva Juíza Relatora (TJ-RJ - RI: 00157806720098190031 RJ 

0015780-67.2009.8.19.0031, Relator: LUCIANA GOMES DE PAIVA, 

Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2010 15:40) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. INADEQUAÇÃO. 

INSEGURANÇA. PRODUTO VENCIDO. SUPERMERCADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A prova dos autos 

demonstrou que a o leite em pó adquirido pela autora junto ao 

supermercado réu se encontrava impróprio para o consumo humano, uma 

vez que já havia se passado a data de vencimento, o que é ainda mais 

grave considerando que o alimento é destinado para o consumo de 

recém-nascidos, cuja saúde é sabidamente frágil. 2. Relação entre as 

partes que é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo a autora consumidora (art. 2º, CDC) e o supermercado fornecedor 

(art. 3º, CDC). Disso decorre que a responsabilidade do réu pelos danos 

sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14, CDC), ou seja, não se 

perquire a respeito de culpa do réu, que só se exime do dever de 

indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3º, da legislação consumerista. 3. 

No caso, diante da situação a que a autora foi exposta - sentimentos de 

repulsa, nojo e insegurança em virtude do mal-estar ao qual seu filho foi 

submetido -, o dano moral configurou-se in re ipsa. Dispensada a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. 4. Quantum indenizatório arbitrado em R$3.000,00 

(três mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, e os 

parâmetros adotados por esta Corte. Sobre o montante reparatório deverá 

incidir correção monetária pelo IGP-M, a contar desta data, bem como juros 

de mora de 1% ao mês desde a data de ocorrência do evento danoso 

(aquisição do produto vencido). Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Inversão da condenação sucumbencial, devendo a ré arcar 

com a integralidade das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios ao patrono da parte autora, na proporção de 15% sobre a 

condenação. Artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060623766, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - AC: 70060623766 RS , Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 13/08/2014, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014) Ressalto 

ainda que o simples fato da empresa vender o produto vencido configura 

o ilícito passível de reparação moral, sendo que o consumo ou não do 

produto não altera a irrelevância dos fatos. Constatado o dano moral, deve 

ser verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

o Reclamado HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA. a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante EDIANI REZENDE DOS SANTOS, valor com 
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incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DANTAS VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 14:00/MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

ALINE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAURA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE GOMES JOAQUIM SILVA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 14:00/MT, no endereço acima 

indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 15:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-67.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLE TAIS SANTANA ALVES (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado pelo Reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

caso de concordancia deverá indicar os dados bancários para 

transferência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012754-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012774-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 
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processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se acerca do cumprimento integral do valor 

devido, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLORISTON FREITAS RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010399-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: OLORISTON FREITAS 

RIBEIRO NETO Pólo Passivo: O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT / ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA 

C/C DANOS MORAIS, onde o autor alega que fora surpreendido pela 

cobrança de uma multa de trânsito, em sua motocicleta, de origem de 

Cuiabá, no entanto, a placa do autor é OBO-6494(Barra do Garças-MT) e 

a placa da multa é OBD-6494(Várzea Grande-MT). O Reclamado DETRAN, 

aduz não ter responsabilidade com os fatos alegados no processo, 

pugnando pela sua ilegitimidade. O Estado de Mato Grosso, não 

apresentou contestação, o que incide na sua revelia, ressaltando que os 

efeitos são relativos, cabendo a parte autora a comprovação de suas 

alegações. Foi deferida liminar determinando a exclusão da multa. Pois 

bem, inicialmente verifico que não há que se falar em ilegitimidade de 

nenhum dos reclamados, estando a presente ação com os polos 

processuais devidamente preenchidos. Quantos aos fatos discutidos no 

processo, verifico que o autor comprova satisfatoriamente suas 

alegações, sendo certo que a origem da multa é de terceiro, não podendo 

ser aplicada ao autor. Assim, deverá a liminar ser mantida definitivamente, 

a fim de determinar a exclusão definitiva da multa em nome do autor. 

Quanto ao pedido de danos morais, não que se falar, visto que os danos 

morais em questão não são in re ipsa, e a jurisprudência recente também é 

contraria, neste sentido: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 

MULTA. CLONAGEM. DANO MORAL. PROVA.1. Por força da presunção 

de legitimidade dos atos administrativos, a desconstituição da penalidade 

imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito exige a 

prova inequívoca da ilegalidade do ato. 2. Havendo prova de que a 

infração foi cometida na direção de veículo que pertencia a terceiro, 

procede o pedido de desconstituição da penalidade. 3. A configuração do 

dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A 

imputação de autoria de infração de trânsito, com aplicação de multa, em 

virtude de ter sido clonado o veículo do Autor, não acarreta, por si só, 

dano moral. Negado seguimento aos recursos.( TJ-RS – AC: 70059886135 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 

30/05/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/06/2014) responsabilidade civil. multa de trÂNSITO. 

engano na atribuição. DANO MORAL. A Responsabilidade Da 

Administração Pública É Objetiva, Conforme O Art. 37, § 6º, Da Cf. A 

administração pode rever seus atos, o que foi explicitado na Súmula 473 

do STF. Na hipótese, houve engano ou erro no auto de infração de trânsito 

em relação ao veículo do autor. Em princípio, simples contrariedade, 

aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude para causar 

ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano moral não é 

devido. No caso concreto, o autor não esclarece os fatos relacionados ao 

direito em exame, o inviabiliza o juízo de procedência do pedido.Recurso 

de apelação não provido. ( TJ- RS – AC: 70052689577 RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/05/2013, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013). 

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a demonstração do equivoco no 

lançamento da infração, a situação narrada nos autos não se mostra 

suficiente para configurar dano moral indenizável. (TRF-4 – AC: 

5010599862014404710 RS 5010599-86.2014.404.7108, Relator: CANDIDO 

ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA 

TURMA) Assim, não restou comprovado o abalo moral, pelo fato de que o 

simples lançamento indevido de multa não é suficiente para configurar 

dano moral indenizável. Assim, a improcedência do pedido de dano moral 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) MANTER os 

efeitos da tutela, tornando-os definitivos, a fim de que seja excluído 

definitivamente a multa constante na discussão neste processo. b) Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA MESSIAS (REQUERENTE)

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODRIGO FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 15:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 
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emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

EUCLIDES ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MORENO SOBRINHO (REQUERENTE)

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ANTONIA BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA EUTALIA LELIS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 
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desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 
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NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMILIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ESTHEFANIA RODRIGUES AMANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem 

resolução do mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado Digitalmente PAULO 
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HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUFARLEN RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FLAVIO RENATO PEREIRA GOVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Superados o fato que o autor possuía um contrato 

com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 
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5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012889-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIO SEBASTIAO ROSA (REQUERENTE)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CONCEICAO FERNANDES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. O autor alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Superados o fato 
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que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCAS BARBOSA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ALIOMAR VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001667-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALIOMAR VIEIRA RIOS 

Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ALEAMES LEANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001663-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALEAMES LEANDRO 

FERNANDES Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013000-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Autos nº 8013000-77.2016.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: ELIZABETH ROBERTO DA COSTA . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se inerte. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013057-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8013057-95.2016.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: LUCIANO BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013031-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA CRISTINA DE SOUSA (EXECUTADO)

ALERRANDRO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos nº 8013031-97.2016.811.0004 Pólo Ativo: LEIMUN & CIA LTDA - EPP 

Pólo Passivo: ALERRANDRO BATISTA DOS SANTOS e outros (1) Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011627-79.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011627-79.2014.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Pólo Passivo: LUCENY 

RODRIGUES SEVERINO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

IGOR FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001326-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: IGOR FERREIRA DE 

ARAUJO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 
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nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 
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individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 8011579-91.2012.811.0004 Pólo Ativo: JANIO CARLOS NUNES 

VITURINO Pólo Passivo: ADRIANA ROSA DE FREITAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 
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disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011055-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. No que tange a multa relativa ao 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça, deverá a parte 

autora, no interstício temporal acima mencionado, amortizar a referida 

dívida. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código de ritos. 3. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012929-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RANIEL EDUARDO BORGES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES CAIXETA (ADVOGADO(A))

MESSIAS ALMEIDA DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 16:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos o comprovante de que seu nome está restrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, nos termos do artigo 320 do CPC. 2. Deste modo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandante 

emende a inaugural sanando os vícios existentes, sob pena de ser 

indeferida. 3. Após, voltem-me para deliberar quanto ao pedido de tutela 

de urgência. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL OVOLAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000220-93.2017.8.11.0004; Valor 

causa: $2,548.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 14/08/2018. BARRA DO GARÇAS, 8 de outubro 

de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

JACIRA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NELCY AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

STELA MARES DE SOUSA (REQUERENTE)

MAIZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

BIANKA CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

LILIANE CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

CRISTIANY TOGOJEBADO DE MATOS (REQUERENTE)

CRISTIANE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LORANA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 16:00/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012942-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LILIAN FERNANDA MAIEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012954-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se de 

DECLARATORIA de inexistência de débito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Na contestação o requerido alega que há indícios de 

contratação regular, juntando documento assinado pelo autor. Com efeito, 

os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam 

prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como 

se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO. DEFITO O PEDIDO DA PARTE PROMOVIDA 

PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA PASSAR A CONSTAR 

BANCO BRADESCARD S/A, CNPJ 04.184.779/0001-01. Que Seja 

revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Março de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001756-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO HENRIQUE DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS AVILA VASCONCELOS (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

NATANAEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 16:40/MT.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270882 Nr: 1577-91.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildê Braz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 SENTENÇA

Código: 270882

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Ildê Braz da Silva, visando apurar as práticas das eventuais 

infrações penais de lesão corporal (art. 129, CP) e perturbação da 

tranquilidade (art. 65, LCP), contra Ernandes de Souza, e do crime de 

injúria (art. 140, CP), contra Gláucia Dias Ferreira, fatos ocorridos em 21 

de outubro de 2017.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 2. A priori, sobressai nos autos, precisamente sob à pág. 34 que o Sr. 

Ernandes de Souza declarou expressamente o anseio de se retratar, haja 

vista que em pretérito momento havia desejado representar criminalmente 

em face do autor do fato. Assim, determina o Código de Processo Penal a 

possibilidade do detentor do objeto jurídico profanado retratar-se até o 

oferecimento da exordial acusatória, conforme o teor do art. 25. Com 

efeito, o Código Material, art. 107, inciso VI consagra a retratação do 

agente como hipótese da extinção da punibilidade, o que por pertinência 

se faz viável no caderno investigativo em apreço.

3. Por outro flanco, versejando quantos ao crime de injúria, é sabido com 

fulcro na inteligência extraída do art. 145 do Código Penal que o mesmo 
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somente procederá com o oferecimento da exordial acusatória privada, 

contudo, o predito códex no art. 103, como também o Código de Processo 

Penal em seu art. 38 estabelecem limites para o exercício do direito de 

oferecimento da queixa-crime, fixando o lapso temporal de 06 (seis) 

meses, assim, caso não posto em atividade faz-se imprescindível a 

aplicação do instituto decadencial, o que implica por repetida vez na 

declaração da extinção da punibilidade, consoante dicção do art. 107, IV, 

do Código Penal.

4. Nesta esteira, por constatações evidentes após inspeção, recaída 

especialmente quanto à data do fato, compreendo que a decadência está 

manifestamente operada, uma vez que o delito de injúria perpetrou-se em 

21 de outubro de 2017 e até a presente data não foi oferecida a peça 

acusatória.

5. Isto posto e observando o art. 25 e art. 38 do Código de Processo Penal 

aliado ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do 

fato sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, incisos IV e 

VI, do Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à 

propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP).

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 7. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

 

Intimação do executado para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou 

seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente à sua 

condenação, no valor de R$ 200,00, sob pena de incorrer no acréscimo 

da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem como 10% 

(dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do § 1º do 

mencionado artigo 523.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 020/2018 – DF

A EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres-MT, 

no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – DIVULGAR o Resultado Final do Processo Seletivo com a finalidade de 

credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia 

nos termos do Edital nº 016/2018/DF e do Provimento nº 06/2014/CM.

Classif. - Candidato - Nota - Nascimento - Credenciamento

1. - LUIS REINALDO CÂNDIDO 10,00 16/10/1965 PSICOLOGIA

2. - CAMILA KAZUE FUJIMOTO 10,00 09/02/1983 PSICOLOGIA

3. - MONIQUE APARECIDA NEVES TAVARES RACHID JAUDY 10,00 

25/11/1984 PSICOLOGIA

4. - FRANCIANE SILVA LOPES 8,80 17/11/1989 PSICOLOGIA

5. - ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA 8,20 30/07/1971 

PSICOLOGIA

6. - FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 7,25 26/04/1992 PSICOLOGIA

7. - SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU 7,00 08/11/1963 PSICOLOGIA

8. - CRISTIANO DOS ANJOS LOPES 5,50 03/04/1979 PSICOLOGIA

9. - DANÚBIA PRADO DE MORAES RODRIGUES 5,25 28/06/1990 

PSICOLOGIA

10. - JOANE RAMOS VIANA DE CASTRO 5,05 23/06/1985 PSICOLOGIA

11. - ANGELICA ABRIL 4,60 09/05/1978 PSICOLOGIA

12. - KALINCA GABRILLE BATISTA 3,75 29/10/1991 PSICOLOGIA

13. - ROBERTA KELI TESSARI 3,00 18/09/1981 PSICOLOGIA

14. - MAYARA ALMEIDA E SOUZA 2,50 06/03/1992 PSICOLOGIA

15. - RAYANA ÍRYS CORBELINO BARROS 2,00 24/12/1990 PSICOLOGIA

16. - ADIR SOARES MACHADO JUNIOR 1,75 03/03/1990 PSICOLOGIA

17 - GLAYCE REGINA BERTINI RAMOS 1,50 01/09/1984 PSICOLOGIA

18 - ANA CAROLINA HERCULANO ERMISDORFF 0,50 17/03/1994 

PSICOLOGIA

19 - JAENNY KAROLINE DA SILVA ALMEIDA SOUZA 0,50 27/03/1995 

PSICOLOGIA

20 - RENIELE MAGALHÃES SEBA 0,25 19/07/1992 PSICOLOGIA

21 - MAGNA FERNANDES PEREIRA VASSÃO * Eliminada.

* Pontuação zerada.

Classif. - Candidato - Nota - Nascimento - Credenciamento

1 - SIRHAM ABDER RAHMAN ABDALLAH 10,00 08/12/1969 ASSISTENTE 

SOCIAL 2. - KELLY NOVAKC RODRIGUES 10,00 06/04/1985 SSISTENTE 

SOCIAL 3. - CAMILA DALTO PAULINO BANDEIRA 10,00 10/12/1989 

ASSISTENTE SOCIAL

4 - NÁDIA APARECIDA ANICETO 9,40 02/11/1967 ASSISTENTE SOCIAL

5 - FERNANDA TREVISAN 9,40 15/01/1985 ASSISTENTE SOCIAL

6 - ROSENIL LUCIA BARBOSA DE MORAES 8,75 31/07/1962 ASSISTENTE 

SOCIAL

7 - MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES 7,85 06/05/1979 ASSISTENTE 

SOCIAL

8 - REGINA APARECIDA DE ALCÂNTARA GONZAGA 5,40 23/05/1966 

ASSISTENTE SOCIAL

9 - LUCILA ORTEGA 5,25 22/09/1953 ASSISTENTE SOCIAL

10 - FERNANDA CRISTINE DIAS TINGO 5,00 06/05/1975 ASSISTENTE 

SOCIAL

11 - ROSANA FUZETTI DE FREITAS ARRUDA 5,00 16/04/1982 

ASSISTENTE SOCIAL

12 - ERIKA FÁTIMA DE ARRUDA 5,00 13/10/1982 ASSISTENTE SOCIAL

13 - MARTA RODRIGUES DOS SANTOS 4,50 29/07/1974 ASSISTENTE 

SOCIAL

14 - VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS 3,60 05/05/1976 ASSISTENTE 

SOCIAL

15 - LÉLIA GRACIA PINHEIRO RAMOS 2,50 19/03/1984 ASSISTENTE 

SOCIAL

16 - DIONICE FATIMA DA SILVA 2,00 08/05/1969 ASSISTENTE SOCIAL

Portaria nº 379/2015/PRES, item 6.2, acerca dos critérios de desempate:

6.2 – Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6.1.2;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Foro. Eu, Ronaldo Ribeiro de Mello, 

Gestor Administrativo II, digitei.

Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira. Juíza 

de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007964-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE TOMAZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA LUZIA DA SILVA LEITE (INVENTARIADO)

AROLDO LEITE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007964-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

LEITE, MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

LEITE, MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE TOMAZELLI INVENTARIADO: 

AROLDO LEITE, MARIA LUZIA DA SILVA LEITE Vistos etc. Intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para acostar aos autos o 

comprovante de quitação da GIA-ITCD e ITBI do imóvel inventariado, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se, ainda, a Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido os prazos e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006064-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. G. (AUTOR(A))

L. T. G. S. (AUTOR(A))

R. R. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006064-18.2017.8.11.0006 AUTOR: LUCAS THIAGO GARCIA 

STANKOWICH, ROSIMEIRE RODRIGUES GARCIA RÉU: ALEXANDRE 

ADOLFO STANKOWICH Vistos etc. Considerando que as partes 

compuseram amigavelmente e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 27 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003150-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA TENANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TENANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1003150-44.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: ALICE CRISTINA TENANI REQUERIDO: 

APARECIDO TENANI CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F71/72 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Alice Cristina 

Tenani que objetiva a interdição de Aparecido Tenani. Narra a Requerente, 

em síntese, ser irmã do interditando Aparecido Tenani, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID 10 F71/72. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Aparecido Tenani impossibilita-o de reger sua vida 

de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Aparecido 

Tenani, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade do interditando mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória do Requerido e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Alice Cristina Tenani, qualificada na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 06 de setembro de 2018 às 

16h00min, data em que será realizada a entrevista do interditando, 

devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora Provisória, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos, 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018 SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001533-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EVANDRO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001533-20.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA PIRES REQUERIDO: MARCOS EVANDRO PIRES Vistos etc. Tendo 

em vista o decurso do prazo requerido, intime-se a inventariante, via 

advogado constituído, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos o 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção, bem como a prestação de 

contas dos alvarás expedidos sob pena de aplicação do disposto nos art. 

622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. Ademais, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido os prazos e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 8 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 3113-49.2009.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 
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advogado Dr. Andrei Costa Takaki manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino o retorno 

dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17249 Nr: 175-24.1985.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HA, WMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILON VIEGAS MUNIZ - 

OAB:962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o os autos ao arquivo, haja vista ter deocrrido prazo para o 

advogado manifestar no feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 54936 Nr: 2448-38.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:8720 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o os autos ao arquivo, haja vista ter deocrrido prazo para o 

advogado manifestar no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 219975 Nr: 7160-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: milena Gonçalves de 

Alcantara - OAB:19644-0

 Vistos etc.

Intime-se a defesa para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal.

Após, à conclusão para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40356 Nr: 5509-72.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSG, ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a última intimação, 

intime-se pessoalmente o inventariante Mario Gomes, para que cumpra as 

determinações constantes em fls. 452, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 23927 Nr: 169-84.2003.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMA, HA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o os autos ao arquivo, haja vista ter deocrrido prazo para o 

advogado manifestar no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (ADVOGADO(A))

OLYMPIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002565-26.2017.8.11.0006 AUTOR(A): OLYMPIA DE OLIVEIRA SILVA 

RÉU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Vistos etc. Nomeio desde logo como 

curadora da ausente, a requerente Sra. Olympia de Oliveira Silva. 

Proceda-se à arrecadação dos bens, ficando a curadora nomeada como 

depositária fiel, observando-se o disposto no art. 744 do CPC. Lavre-se 

termo de curatela, devendo constar do termo que é terminantemente 

vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outra natureza, pertencentes ao ausente, salvo com 

autorização judicial. Expeça-se edital, observando o que prevê o art. 745 

do CPC, pelo período de 01 ano, reproduzindo-o de dois em dois meses, 

anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de 

seus bens. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 8 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES (ADVOGADO(A))

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MEIRA ROESSING (ADVOGADO(A))

MARCEL DE SANTA BRIGIDA BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte apelante é tempestiva. Com efeito impulsiono os 

autos, com a finalidade de que a parte apelada, na pessoa de seu 

Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto. 

Cáceres/MT, 8 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005724-40.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

ANA MARIA FERRAZ BERNARDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos nos autos no sentido de que: 1) - Fornece maiores 

informações acerca do endereço para intimação, mencionando em qual 

região encontra-se situada a "Fazenda Arara Azul, s/n., zona rural, 

Cáceres/MT". Trazendo mais elementos para que o Oficial de Justiça 

possa localizar a propriedade rural e cumprir os termo da missiva; 2) - 

Providencie o pagamento da diligência do meirinho, extraindo a guia para 

recolhimento no site do TJMT, para o fim de cumprir o ato diligencial. 

Cáceres/MT, 8 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005721-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo, passa-se a análise 

da demanda. Trata-se de busca e apreensão ajuizada visando retomar a 

posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e a notificação extrajudicial. Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na 

inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo 

requerente. Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente 

para promover o recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo por perda superveniente do interesse 

de agir e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 

– Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, 

pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, 

com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005543-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 8 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001754-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

KELCIO JUNIO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO CEBALHO (RÉU)

RAFAEL SEBASTIAO DE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO (RÉU)

LEUDETE DA SILVA SEBALHO (RÉU)

LOURDESDE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001754-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA, VERA LUCIA GOMES DA SILVA 

ARRUDA RÉU: ABILIO CEBALHO, CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO, 

RAFAEL SEBASTIAO DE CAMPOS CEBALHO, LOURDESDE CAMPOS 

CEBALHO, LEUDETE DA SILVA SEBALHO 1 – Compulsando os autos, 

verifica-se que a cópia da matrícula dos imóveis objetos dos autos 

encontra-se ilegível (id. 12772285), não sendo possível a verificação da 

área ali descrita, tampouco de quem seria o proprietário registral atual. 

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

cópia legível da matrícula atualizada dos imóveis objetos da lide, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 2 – Após, CONCLUSOS para 

análise do acordo firmado no id. 13628508 e do termo de reconhecimento 

de id. 13628509. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001270-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI DOS REIS BEIJARANO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 8 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora em petição de id. 15743961, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para manifestação em 15 (quinze) dias sobre os embargos 

monitórios apresentados. 3 - INTIMEM-SE as partes conjuntamente para 
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especificarem eventuais provas que pretendam produzir, 

especificando-as pormenorizadamente sob pena de indeferimento, 

consignando-se prazo de 15 (quinze) dias. 4 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003195-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BENILTON FERREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID 15805716). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 8 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001962-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora em petição de id. 15744321, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para manifestação em 15 (quinze) dias, quanto aos embargos 

monitórios apresentados. 3 - INTIMEM-SE as partes conjuntamente para 

especificarem as provas que pretendem produzir, especificando-as 

pormenorizadamente sob pena de indeferimento, consignando-se prazo 

de 15 (quinze) dias. 4 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 5 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON COSTA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – O banco requerente deixou de 

atentar-se para a segunda parte do despacho de id. 15686370 o qual 

determinou a efetivação da notificação extrajudicial apta a configurar a 

mora do requerido, porquanto a carta foi recebida por pessoa estranha e 

em endereço diferente do constante do contrato. Dessa forma, INTIME-SE 

a parte autora para suprir tal defeito, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEMAR DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 14019749). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Uma vez que não 

houve inclusão de restrição no bem objeto dos autos por este Juízo, 

INDEFERE-SE o pedido de desbloqueio judicial. Custas pela parte 

requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004394-42.2017.8.11.0006. 1 – Uma 

vez que a certidão de id. 15337186 indica a remessa dos autos à 

Contadoria do Juízo, DEVOLVAM-SE os autos à Secretaria de Vara, diante 

da conclusão equivocada, a fim de que realizada a devida destinação do 

feito. 2 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000517-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000517-94.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: LUCELIA DE 

ALMEIDA MACEDO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que o pedido 

realizado no id. 15428112 merece acolhimento. Assim, DEFERE-SE o prazo 

de 20 (vinte) dias para que a parte autora informe o endereço atualizado 

da parte ré, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2 – 

Apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento 

da decisão de id. 5526035. 3 – Decorrido o prazo assinalado, 

CERTIFIQUE-SE e retornem os autos CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000123-87.2017.8.11.0006. 
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REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: LUCAS 

ZARUR BERNARDO 1 – Diante da certidão de id. 14223631, dando conta 

da impossibilidade de apreensão do bem e das diligências necessárias à 

efetivação da medida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87293 Nr: 2784-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JASON LAET XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação a devolução da carta precatória que aportou ao feito com 

diligência negativa (fls. 102/104), promovendo o andamento do processo e 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87727 Nr: 3222-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA, JOSÉ 

LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO AVALIAÇÃO DO BEM

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias 

manifestem com relação ao teor da Avaliação do Bem juntado ao feito (fls. 

243/245), pleiteando o que entenderem de direito. No mais impulsiono o 

feito também com o intuito de que as partes através de seus Advogados 

providencie a habilitação nos autos da Carta Precatória de n. 

428-69.2018.811.0098 - 62903 distribuída no Juízo deprecado de Porto 

Esperidião/MT - Vara Única, visando facilitar/agilizar a comunicação e 

futuros peticionamentos relacionados com o trâmite da referida missiva.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147734 Nr: 6113-52.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, 

S.F.TORRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE M. MINERVNI DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.872, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que foram penhorado 30% dos rendimentos 

do requerido, que serão descontados mensalmente, até a satisfação do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15563 Nr: 1087-59.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN, ILDA MARIA DE 

SOUZA IAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para o 

cumprimento de mandado de penhora. Para tanto deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 192657

DESPACHO

1 - Considerando a manifestação da Procuradoria da União à fl. 81, 

afirmando que o mapa e memorial descritivo anexados não estão 

georreferenciados e ainda por se tratar de imóvel rural, INTIME-SE a parte 

autora para juntar a documentação correta ou requerer o que entender 

necessário, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

2- INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179154 Nr: 1727-71.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSICA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para:a)determinar a restituição de indébito dos do valor 

de R$ 1.277,90 (mil duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos) 

de forma simples com juros de 1% ao mês e correção monetária pelos 

índices do INPC. b)condenar a parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais) em favor da parte autora, com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data 

da prolação da sentença.CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 
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do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197035 Nr: 1635-59.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Autos n. 1635-59.2016.811.0006 (Código: 197035)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de ação de cobrança – seguro DPVAT ajuizada 

por WILSON DIAS CARDOSO em desfavor de SEGURADORA LIDER DE 

CONSORCIOS DPVAT, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Após a intimação para cumprimento da sentença, a parte executada 

informou o pagamento da dívida à fl. 164/167.

Em seguida, a parte exequente manifestou concordância com os valores 

depositados e pugnou pela liberação em conta indicada, consoante 

petição de fl. 173.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores (fl. 167), na forma 

requerida pelo autor à fl. 173.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185797 Nr: 5688-20.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍCIO ROSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA, JOSÉ 

PALMIRO DA SILVA FILHO, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, MARLON 

BRANT PINHEIRO LEITE, ESPOLIO DE DALVA PINTO DA SILVA, ESPÓLIO 

DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, ADRIANA PALMIRO DA SILVA PINHEIRO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 Código n. 185797

DESPACHO

1 – Considerando o pleito de desistência formulado pela parte autora, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

quanto ao pleito em questão, na forma do § 4º do art. 485 do CPC, valendo 

o silêncio como inexistência de oposição à desistência.

2 – Após, CONCLUSOS.

3– INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 3411-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDA, SDCTEIEEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP, ZBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 Código n. 145363

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por SOL D’OESTE 

COM. TRANSP. E IMPORT. E EXPORT. LTDA e JOSÉ ROBERTO DE 

ARAUJO em face de ZEFERINO BORGES PEREIRA e JOSÉ BORGES 

PEREIRA ambos qualificados na inicial.

 À fl. 265 a parte autora foi intimada a manifestar nos autos preiteando o 

que entender de direito e esclarecer interesse na averbação da penhora 

na folha de pagamento do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena 

de arquivamento.

 Entretanto, consoante certidão de fl. 274 o exequente deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 2935-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:6.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Código n. 27619

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos nota-se que a parte executada foi devidamente 

citada conforme certidão fls. 112 para efetuar o pagamento da dívida em 

execução, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. Diante disso, 

este juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo autor às fls. 

110/111.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 110/111, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 69 de 802



Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001297-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 12336767 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como certificado 

no id. 15211172. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte ré para 
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regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001296-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONYKE MENDES GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 12336765 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como certificado 

no id. 15211326. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 
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comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte ré para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001293-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA JARA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 12336762 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como certificado 

no id. 15211367. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 
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realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte ré para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001292-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADEMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 12336760 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como certificado 

no id. 15211378. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 
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LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte ré para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

KAROLAYNE MAZALLI SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

DAYMON COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME (LITISCONSORTES)

DEVANIL BARBOSA DE LIMA EIRELI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 14768744 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como certificado 

no id. 15414761. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 
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duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte autora não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte autora para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANTONIO NOBRE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001441-08.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANTONIO NOBRE DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A., SABEMI 

PREVIDENCIA PRIVADA I – Relatório Trata-se de ação revisional de 

renegociação de empréstimo consignado c/c indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por ANTÔNIO NOBRE DA SILVA em face de 

BANCO PAN S/A - PANAMERICANO e SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, 

todos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que, em junho de 2016, 

recebeu um telefonema de um consultor, chamado Álvaro Gusmão, 

oferecendo a possibilidade de vender as três linhas de consignados que 

mantinha junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com taxa de 

juros de 1,33%. Sustenta que o aludido consultor encaminhou os 

documentos até o endereço do autor, que após analisar as condições, 

aceitou a negociação, assinando os contratos e encaminhando de volta ao 

Sr. Álvaro Gusmão, em 15/06/2016. Narra que as linhas de crédito 

negociadas envolvia um empréstimo consignado realizado com o Banco do 

Brasil, sendo que as rés assumiriam 09 (nove) parcelas restantes no valor 

de R$ 347,67 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), 

cujo total somaria R$ 3.129,03 (três mil cento e vinte e nove reais e três 

centavos), valor este que seria repassado integralmente em conta 

corrente do autor para que o mesmo quitasse as citadas parcelas. No 

entanto, não teria sido cumprido o acordo, pois as rés não depositaram a 

quantia em questão, continuando os descontos consignados no 

pagamento do autor, sendo o contrato fora quitado em janeiro de 2017. 

Quanto a segunda e terceira linhas de consignados, pactuados com a 

Caixa Econômica Federal, afirma que deveria retirar os boletos na agência 

bancária e encaminhar à Sabemi Empréstimos e Seguros para sua 

quitação, sendo que, com relação a um consignado, restava para as rés 

assumirem o pagamento de R$ 17.823,96 (dezessete mil, oitocentos e 

vinte e três reais e noventa e seis centavos), equivalente a 36 parcelas no 

valor de R$ 495,11 (quatrocentos e noventa e cinco reais e onze 

centavos), o que teria sido efetivamente quitado em setembro de 2016. 

Contudo, assevera que, em razão da demora na quitação, efetuou o 

pagamento de três parcelas, referentes a junho, julho e agosto/2016, no 

valor de R$ 1.485,83 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta 

e três centavos), de modo que houve o pagamento em duplicidade desses 

meses. Explica que já o segundo consignado junto a Caixa Econômica 

Federal, restavam para as rés assumirem o pagamento de R$ 51.488,26 

(cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), dividido em 46 parcelas no valor de R$ 1.119,31 (um mil, cento 

e dezenove reais e trinta e um centavos), na época, que continuou sendo 

descontado do seu pagamento, pois as rés não realizaram a quitação. 

Nesse ponto, afirma que tanto as rés, quanto à Caixa Econômica Federal 

descontam os valores referentes a esse empréstimo, ocorrendo, portanto, 

cobrança em duplicidade. Ainda, relata que havia margem de crédito 

consignável, de modo que as rés ofereceram mais R$ 20.000,00 de 

empréstimo, contudo, foi creditado na sua conta corrente apenas dois 

valores, um de R$ 809,67 (oitocentos e nove reais e sessenta e sete 

centavos), e outro no valor de R$ 10.786,71 (dez mil, setecentos e oitenta 

e seis reais e setenta e um centavos), faltando o depósito da quantia de 

R$ 8.403,62 (oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e dois 

centavos). O autor afirma, ainda, que, em julho de 2016, verificou que 

havia uma quarta linha de consignados no seu contracheque, sendo 

identificada como “EMPREST PREV PRIVADA – SABEMI”, com um valor de 

R$ 1.323,56 (um mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis 

centavos), em 96 parcelas, totalizando ao final o valor de R$ 127.706,76 

(cento e vinte e sete mil, setecentos e seis reais e setenta e seis 

centavos). Alega que tal quantia se refere ao valor acertado para a 

compra das três linhas de consignados, sem que fosse cumprida a 

totalidade do acordo. Assevera, também, que, até mesmo esse quarto 

consignado, referente à renegociação das dívidas, não se deu no valor 

contratado, haja vista que seriam 96 parcelas de R$ 1.013,54 (um mil e 

treze reais e cinquenta e quatro centavos), que geraria um valor de R$ 

97.299,84 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e 

quatro centavos), e, não o valor de R$ 127.706,76 (cento e vinte e sete 

mil, setecentos e seis reais e setenta e seis centavos), majorando em R$ 

30.406,92 (trinta mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos) 

o consignado realizado. Afirma que relatou tais inconsistências ao 

consultor Álvaro Gusmão, que disse que iria verificar a situação. Narra 

que, em 28/07/2016, recebeu nova documentação e a devolveu no dia 

29/07/2016, sendo que, a partir desta data, não mais teve contato com o 

consultor. Prossegue dizendo que, em 20/08/2016, observou que as linhas 

de consignados continuavam sendo normalmente descontadas pelos 

agentes financeiros e que dos valores cobrados indevidamente pelas rés, 

somente foram devolvidos 04 parcelas de R$ 310,02. Por fim, relata que 

está sendo cobrado um seguro (código n.º 942200), debitado diretamente 

do contracheque do autor, sem sua autorização. Requer, portanto, seja 

creditado o valor de R$ 8.403,62, referente à diferença dos R$ 20.000,00 

devidos, sejam quitadas as três linhas de consignados acertados, que 

mantenham o acordo de cobrança de 96 parcelas de R$ 1.013,54, 

totalizando R$ 97.299,84, que a quarta linha de crédito seja excluída, que a 

cobrança dos seguros seja suspensa, bem como restituído o valor de R$ 

1.321,80 cobrados indevidamente, além do recebimento de indenização 

por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Depois de realizadas 

emendas, a inicial foi recebida no id. 7242340. A demandada Sabemi 

apresentou contestação no id. 9398733, aduzindo, preliminarmente, a 

necessidade de retificação do polo passivo, para constar Sabemi 

Seguradora, e não Sabemi Previdência Privada, além da falta de interesse 

processual, uma vez que estaria se esquivando da verdade. No mérito, 

afirma a regularidade do contrato firmado, que as propostas não foram 

encaminhadas pela ré, que os contratos podem ser extraídos pela internet. 

Afirma que recebeu uma proposta de assistência financeira para 

pagamento de dívida junto à CEF e recebimento líquido do valor de R$ 

10.786,71, como consta do contrato assinado pelas partes, e que não fora 

convencionado o pagamento de três dívidas do autor. Defende que a 

cobrança do seguro fora devidamente prevista no contrato, que não há 

quantia a ser devolvida à parte autora e que inexistem danos morais 

indenizáveis. Juntou documentos. Realizada audiência, não houve acordo 

entre as partes (id. 9416367). A parte demandada pugna pela juntada de 

CD com áudio de conversa telefônica havida entre as partes. A réplica à 

contestação apresentada pela SABEMI é vista no id. 9628629. Já o Banco 

PAN apresentou contestação no id. 9731537, sustentando a legalidade da 
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avença e a inexistência de vício de consentimento, a inexistência de 

abuso ou ato ilícito praticado, bem como de ato ilícito, dano moral 

indenizável e quantia a ser ressarcida. Instruiu a resposta com 

documentos. A réplica fora vista no id. 9805655. O feito fora saneado no 

id. 11637455, ocasião em que fora rejeitada a preliminar arguida, fixados 

os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas a serem produzidas. A ré Sabemi informa que 

não tem outras provas a serem produzidas e pugna pelo julgamento do 

feito (id. 11711317). A parte autora, por sua vez, não manifestou (id. 

12766422). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O caso em 

apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade 

de dilação probatória, mormente porque as partes não manifestaram 

interesse na produção de outras provas, bem como porque os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. 

Uma vez que não há preliminares ou questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. Sem delongas, não obstante os fatos narrados pela parte 

autora, não se vê nos autos elementos de convicção que apontem a 

contratação na forma narrada. Isso porque o documento de id. 4974475, 

que indica as dívidas que seriam renegociadas por força da contratação 

com as rés, não conta com qualquer assinatura, mas apenas o timbre da 

empresa SABEMI no cabeçalho do documento, o que, por si só, não 

garante a lisura de que fora realmente emitido pela parte demandada. O 

aludido documento não possui qualquer identificação de quem o teria 

emitido, a data ou mesmo assinatura, a forma que se daria o pagamento às 

rés, tampouco que seria creditado R$ 20.000,00 na conta corrente da 

parte autora. Logo, por si só, não é hábil a comprovar a contratação 

narrada. Depois, o contrato de id. 4974475, firmado com a SABEMI aponta 

a contratação do valor de R$ 65.500,00, a ser pago em 96 parcelas de R$ 

1.013,54, sem, do mesmo modo, especificar a finalidade desse valor, se 

seria utilizado para pagamento de essa ou aquela dívida do demandante. 

Já no id. 4974529 consta a cédula pactuada com o Banco PAN, sendo 

que, do mesmo modo, seria paga em 96 parcelas de R$ 1.013,54, sem que 

haja qualquer especificação acerca da destinação desse valor. Adiante, o 

documento de id. 4974539 revela que o empréstimo de assistência 

financeira visava a quitação de um contrato de empréstimo junto à Caixa 

Econômica Federal e depositada a quantia de R$ 10.786,71, sendo que a 

parcela desse empréstimo seria quitada por meio de desconto em folha de 

pagamento. Ou seja, apenas a dívida que realmente fora quitada encontra 

previsão contratual nos documentos constantes dos autos. Os demais 

que seriam renegociados, além de não possuírem respaldo nos contratos, 

foram categoricamente negados pelas rés. Depois, os documentos 

juntados pelo próprio autor revelam a existência de seguro de proteção 

financeira, de modo que não há falar em desconhecimento acerca da 

cobrança do valor a título de cobertura securitária, haja vista que era de 

seu inteiro conhecimento. Do mesmo modo, não se visualizou nos 

contratos a obrigação de empréstimo da quantia de R$ 20.000,00, como 

alegado. Afora tais inconsistências, que retiram a certeza de como se deu 

a negociação entre as partes, a petição inicial não é clara ao especificar o 

que teria sido contratado com uma e com outra instituição financeira. 

Cabia, portanto, à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, a 

comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Nesse ponto, 

independentemente da inversão do ônus da prova, tinha o autor o ônus de 

ao menos delimitar a relação contratual a fim de facilitar a compreensão do 

julgador acerca dos termos dos contratos e da respectiva previsão 

contratual. Sequer é possível se apurar quais das instituições quitaria 

determinado contrato de empréstimo, de quem seria o ônus de depositar a 

quantia de R$ 20.000,00 e quais das rés descontaria o valor da folha de 

pagamento do autor. A inicial relata os fatos como se tratasse de apenas 

uma contratação, contudo, o que se vê são duas negociações, que 

apresentam contratos com condições e valores distintos, e a parte autora 

não precisou de quem seria a responsabilidade pelo cumprimento de cada 

obrigação narrada na exordial, mormente porque os contratos não 

refletem exatamente o que fora alegado pelo autor. Em outras palavras, 

como já dito, os contratos em questão foram pactuados com duas 

instituições distintas, de modo que o pedido de revisão da renegociação 

deve ser discutido individualmente com cada instituição financeira 

contratada. Muito embora os pedidos sejam os mesmos para ambas as 

avenças, trata-se de contratos distintos, originados de relações jurídicas 

diversas e que necessitam de análise caso a caso, notadamente porque 

não restou especificado de qual instituição seria a responsabilidade pelo 

cumprimento de cada obrigação alegada pelo autor na inicial. Nesse 

sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS 

C/C DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS 

A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: AFRONTA AO ART. 18, “A” DA LEI Nº. 

6.024/74 E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: REVISIONAL: – 

CONTRATOS DISTINTOS – RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS - 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 292 DO CPC – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 267, IV E 

§3º DO CPC – PLEITO LIMITATIVO: ART.13 DO DECRETO ESTADUAL Nº 

2.279/14 – CONTRATOS DE DESCONTO DE VALORES DE PARCELAS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 15% DOS 

RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO MUTUÁRIO – NÃO CONCORRÊNCIA COM A 

MARGEM CONSIGNÁVEL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ORDINÁRIOS, 

CUJA LIMITAÇÃO É DE 30% (ART.13, I) – MARGEM CONSIGNÁVEL 

EXTRAPOLADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS VALORES 

EXCEDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – POSSIBILIDADE, 

TODAVIA, DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOSPREVISTOS 

NO CONTRATO– APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O efeito previsto 

na alínea ‘a’ do art. 18 da Lei nº. 6.024/74 se restringe aos casos de 

ajuizamento de ações de execução em desfavor da massa liquidanda, 

sem que exista óbice para o processamento de ações de conhecimento. A 

inobservância das exigências do art.485-B do CPC não tornam ineptas as 

iniciais de ações ajuizadas antes do advento da Lei nº 12.810/2013. 

Descabe a reunião numa só ação de pedidos cumulativos de revisional c/c 

anulação de cláusulas contratuais, direcionada contra diferentes 

instituições financeiras, apenas por se tratar do mesmo autor, mormente 

se este pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, pois 

cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico 

só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único 

processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os 

negócios sejam diferentes. Inteligência do art.292 do CPC. Consoante 

preceituado no inciso I do art.13 do Decreto Estadual nº 2.279/2014, para 

os empréstimos consignados ordinários, os descontos mensais somados 

não podem ultrapassar 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – assim 

compreendida a remuneração renda bruta, subtraída dos descontos 

compulsórios oficiais e decorrentes de decisões judiciais. Já para os 

empréstimos consignados cujas parcelas referem-se a contratos de 

cartão de crédito, os descontos mensais devem estar limitados a 15% dos 

rendimentos, sendo que a margem consignável para cada entidade 

administradora poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

não concorrendo com o limite definido no inciso I do art.13 do Decreto. 

Embora a legislação de regência determine a cessação dos descontos em 

folha das prestações que extrapolem os limites percentuais nela previstos, 

o não pagamento de tais contratos nos valores e tempo devidos dão 

ensejo à incidência dos encargos moratórios pactuados em cada avença. 

(TJMT - Apelação nº 16740/2014, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cíve, DJE 01.04.2015) (negritei)” Do voto-condutor do 

aludido recurso extrai-se a seguinte passagem: “De início, embora seja 

possível o aviamento de uma única ação com vistas a requerer a limitação 

de 30% (trinta por cento) sobre os empréstimos e gastos com cartões de 

créditos consignados em folha contra vários bancos, como fez a parte 

autora, certo é que descabe cumular, numa única demanda, tutelas 

revisionais de contratos bancários diversos, contra vários contratantes, 

igualmente diversos, até porque a relação negocial indicada em cada 

contrato é diversa à dos demais. Assim sendo, é absolutamente 

incompatível a relação jurídica de cada uma das partes. A cada contrato 

há uma nova causa de pedir diversa que não pode ser discutida no 

mesmo feito por ser absolutamente inconciliável a relação jurídica de cada 

uma das instituições indicadas na exordial. Deste modo, o pedido de 

revisão das cláusulas dos contratos bancários deve ser discutido de 

forma individual, evitando-se, assim, tumulto processual. (...) De mais a 

mais, não há nem como considerar o instituto do litisconsórcio passivo 

entre os bancos réus, visto que cada contrato deve ser analisado de per 

si, não havendo comunhão de obrigações entre eles – justamente para 

que possam se defender de forma ampla e independente. Se não 

bastasse, não se pode olvidar que, em regra, a cumulação de pedidos 

somente é cabível se a demanda for direcionada contra "o mesmo réu", o 
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que não é o caso, conforme dispõe o art.292 do CPC. (...) Logo, diante de 

tal situação, a tutela revisional não merecia sequer ser conhecida na 

origem”. Posto isso, seja porque a parte autora pretende a revisão de 

contratos pactuados com duas instituições diversas, seja porque a causa 

de pedir não restou devidamente delimitada, é patente a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, nos termos do acórdão supracitado. III – Dispositivo Posto isso, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, com relação ao pleito revisional, na forma do 

art. 485, IV, do CPC. Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

com as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003162-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

ZULMA CHOQUE GARNICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003162-58.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ZULMA CHOQUE GARNICA I – Relatório Trata-se de ação 

para retificação de registro civil proposta por ADRIELY MAGVIS MURIEL 

CHOQUE, menor de idade, devidamente representada por sua genitora, 

Zulma Choque Garnica, pretendendo, em síntese, a alteração do registro 

de nascimento, uma vez que constou de forma equivocada o sobrenome 

de seus genitores. Afirma que o CRI não teria observado o último 

sobrenome dos genitores, nem mesmo a linhagem materna e paterna, na 

sequência. Pugna, portanto, para que, ao final, seja retificado o registro 

civil para constar ADRIELY MAGVIS GARNICA CLAURE. Assevera que a 

retificação trará, ainda, identidade com o sobrenome de sua irmã. Com a 

inicial vieram documentos. A inicial foi recebida no id. 14973896, 

oportunidade em que fora concedida a gratuidade da justiça e determinada 

a intimação do Ministério Público. O “Parquet”, por meio da petição de id. 

15199248, manifestou pela inexistência de objeção ao pleito formulado 

pela parte autora. O processo veio concluso. II – Fundamentação Em 

atenção às circunstâncias e elementos dos autos, reputa-se assistir 

razão à parte requerente. Isso porque, dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 

(Lei de Registro Público) sobre a possibilidade da lavratura, restauração 

ou retificação de assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados e, não havendo mais provas, o juiz 

decidirá sobre o pedido. No caso sob exame, mostra-se plausível a 

pretensão, notadamente para que o sobrenome da demandante possua 

identidade com o de sua irmã, Alice Arabella Garnica Claure (id. 

14114482), adotando o último sobrenome dos genitores ZULMA CHOQUE 

GARNICA e WALDO ADRIEL MURIEL CLAURE, bem como a ordem materna 

e paterna, respectivamente. Dentro desse contexto, uma vez que não se 

vê qualquer objeção ao pedido, conclui-se que é patente o direito da 

requerente. Nesse sentido o parecer ministerial (id. 15199248). III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de determinar a retificação do registro de nascimento da 

requerente para o fim de constar ADRIELY MAGVIS GARNICA CLAURE, 

conforme requerido e de acordo com as demais documentações 

apresentadas nos autos. EXPEÇA-SE o mandado de averbação, 

encaminhando-o para o respectivo cartório para as providências de 

praxe, ressaltando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

de modo que tal benesse compreende os emolumentos cartorários 

respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do CPC. Isenta a parte 

autora de custas e despesas processuais ante a concessão da 

assistência judiciária gratuita, bem como ausente pretensão resistida a 

justificar a condenação em verba honorária. Após as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de praxe. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004403-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARA DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 15779168). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000208-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMILTON ESTACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000208-10.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: AMILTON ESTACIO DA CRUZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por AMILTON ESTACIO DA CRUZ 

em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, ambos qualificados nos autos. Em despacho de id. 2020314, foi 

determinada a intimação do autor para apresentar o requerimento 

administrativo com a negativa da indenização pleiteada, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo. Devidamente intimada, a 

parte autora pugnou pelo afastamento da tese de exaurimento da esfera 

administrativa e, no mais, pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias a 

fim de aguardar a decisão da Seguradora demandada (id. 11747923). O 

pedido da parte autora fora indeferido (id. 14845309). Na ocasião, 

determinou-se a intimação da parte autora para apresentar o requerimento 

administrativo e a negativação da concessão da indenização, sob pena de 

extinção do feito. A parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (id. 15474275). Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os documentos 

apresentados pela parte requerente, verifica-se a inexistência de 

demonstração do requerimento administrativo junto à seguradora, não 

obstante a concessão de prazo para tanto. No julgamento Recurso 

Extraordinário nº. 839.314/MA, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria 

do Ministro Luiz Fux, entendeu ser necessário o prévio requerimento 

administrativo junto à seguradora, isso porque ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracterizam após o prévio requerimento administrativo, sendo certo que a 

ausência de postulação junto à seguradora evidenciaria a falta de 

interesse de agir. Neste sentido, segue o referido julgado do STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.1. O 
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estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso 

DESPROVIDO . (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em 16/10/2014)” Pois bem, mesmo intimada da 

decisão que consignou a necessidade de apresentação do requerimento 

do benefício na via administrativa negando a concessão da indenização 

pretendida, a parte requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para apresentação do documento, ocasionando a perda do 

interesse de agir. Logo, diante da ausência de demonstração de prévio 

requerimento administrativo junto à seguradora, reputa-se que deve o 

processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código 

de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, contudo, 

suspensas em razão do benefício concedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003090-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA ZOCCOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003090-42.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EXECUTADO: MARINA 

ZOCCOLI Trata-se de ação monitória ajuizada por PAULO CÉSAR VELOSO 

DE BRITO em face de MARINA ZOCCOLI, ambos qualificados na inicial. A 

parte autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentasse o endereço atualizado da parte ré, sob pena de extinção. 

Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 15504609). 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte requerente não 

realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular 

do processo. A parte autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Diante disso, considerando que a parte autora 

não promoveu as diligências que lhe competia, deve o processo ser 

extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002497-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE SOARES BESERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por ANDRÉ 

SOARES BESERRA em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. A decisão de id. 

14928975 indeferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação da 

parte autora para regularizar o pagamento das custas processuais, sob 

pena de extinção. A certidão de id. 15627132 revela o decurso do prazo 

sem que houvesse o pagamento das custas processuais. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em 

análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e despesas 

processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, apesar de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira 

para suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o 

indeferimento do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002270-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAYSA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por 

MARAYSA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. A decisão de id. 14928974 indeferiu a 

gratuidade da justiça requerida e determinou a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. Em 

certidão exarada no id. 15627395 atestou-se que a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo para realizar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, permanecendo inerte. Vieram os autos conclusos. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise detida do 

feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte 

autora não efetuou o pagamento das custas e despesas processuais 

após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de 

hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte autora, apesar 

de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas processuais, 

também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira para 

suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o indeferimento 

do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (AUTOR(A))

LUANDA MORAIS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 78 de 802



BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por 

SEBASTIÃO EGUES DORADO em face de BANCO RCI BRASIL S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. A decisão de id. 

14928976 indeferiu a gratuidade da justiça requerida e determinou a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais. Em certidão exarada no id. 15627407 atestou-se 

que a parte requerente deixou transcorrer o prazo para realizar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, permanecendo inerte. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser 

extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e 

despesas processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, apesar de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira 

para suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o 

indeferimento do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002496-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por ALINE 

SAMPAIO DE OLIVEIRA DA ROCHA SILVA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. 

A decisão de id. 14948878 indeferiu a gratuidade da justiça requerida e 

determinou a intimação da parte autora para efetuar o pagamento das 

custas e despesas processuais. Em certidão exarada no id. 15627418 

atestou-se que a parte requerente deixou transcorrer o prazo para 

realizar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

permanecendo inerte. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais após ser devidamente 

intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, 

IV, do CPC). Saliente-se que a parte autora, apesar de intimada, além de 

não efetuar o pagamento das custas processuais, também não 

demonstrou a alegada impossibilidade financeira para suportar as aludidas 

despesas, motivo pelo qual ocorreu o indeferimento do pedido de 

assistência gratuita. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão 

da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002284-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SILVA VERNUCCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por MARIA 

DE FÁTIMA SILVA VERNUCCI em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. A decisão de id. 14948881 indeferiu a gratuidade da justiça 

requerida e determinou a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais. Em certidão exarada no 

id. 15628004 atestou-se que a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo para realizar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

permanecendo inerte. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais após ser devidamente 

intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, 

IV, do CPC). Saliente-se que a parte autora, apesar de intimada, além de 

não efetuar o pagamento das custas processuais, também não 

demonstrou a alegada impossibilidade financeira para suportar as aludidas 

despesas, motivo pelo qual ocorreu o indeferimento do pedido de 

assistência gratuita. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão 

da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo. 

INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002500-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ DA CONCEICAO MORAES (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por CLEBER 

LUIZ DA CONCEIÇÃO MORAES em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. A decisão de id. 

14948884 indeferiu a gratuidade da justiça requerida e determinou a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais. Em certidão exarada no id. 15628015 atestou-se 

que a parte requerente deixou transcorrer o prazo para realizar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, permanecendo inerte. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser 

extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e 

despesas processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, apesar de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira 

para suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o 

indeferimento do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004357-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: ALAN 

GLEISON TAVARES I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ALAN GLEISON 

TAVARES, em que a empresa requerente alega, em síntese, que a parte 

ré firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira para 

aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária 

em garantia de contrato de financiamento. Ocorre que o réu teria se 

tornado inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a 

partir de 19/03/2018. Requer, portanto, a busca e apreensão liminar do 

bem, com a posterior consolidação na posse do veículo. Com a inicial, 

juntou documentos. A liminar fora concedida na decisão de id. 14797246. 

O veículo fora apreendido, conforme auto de busca e apreensão de id. 

15040501. Devidamente citada, a parte demandada apresentou pedido de 

purgação da mora (id. 15139620), informando o pagamento da totalidade 

do débito e pugnando pela devolução do veículo apreendido. O 

comprovante de pagamento da dívida é visto no id. 15139710. A decisão 

de id. 15144472 acolheu a purgação da mora e determinou a restituição do 

veículo. O Banco autor manifestou ciência em relação à purgação da mora 

e pugnou pelo julgamento do feito (id. 15191491). O veículo fora restituído, 

como se colhe dos documentos de id. 15195674. No id. 15285221, a parte 

autora reitera o pedido de julgamento da demanda. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação De início, a parte demandada foi citada e 

deixou de apresentar resposta no prazo legal, razão por que DECRETA-SE 

a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, se mostrando o feito pronto para 

a prolação de sentença. Sem delongas, o Decreto-lei n. 911/69 dispõe que 

“deferida liminar em favor do credor fiduciário, será assegurada a 

retomada do bem pelo devedor, caso efetue o pagamento da integralidade 

da dívida (art. 3º, § 2º)”. No caso em tela, verifica-se que a parte 

demandada promoveu o pagamento da integralidade da dívida, como 

requerido na exordial (id. 15139710), o que fora aceito pela parte autora, 

que, inclusive, promoveu a restituição do veículo. Logo, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “a”, do CPC, se depara com o reconhecimento da 

procedência do pleito, que ocorreu com o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas, o que conduz, então, à extinção do processo. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - 

PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

(negrito nosso)” “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013) (negrito nosso) Nesse 

passo, fora depositado o valor integral apresentado na exordial e a parte 

autora concordou com o depósito. III – Dispositivo Assim sendo, diante da 

purgação da mora, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, serão fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa. EXPEÇA-SE alvará do valor 

depositado nos autos em favor do Banco autor. Após o trânsito em julgado 

e com o cumprimento da diligência acima, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 

de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006991-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006991-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 18/07/2017, que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. Afirma que postulou administrativamente pela indenização, 

contudo, teria sido negado pela Seguradora, em razão da solicitação de 

documentos que não estariam ao alcance do autor. Requer, portanto, a 

condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao Seguro 

DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 10624056) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 13634382 

argumentando, preliminarmente, a ausência de comprovante de residência 

em nome do autor. No mérito, defende que o proprietário do veículo 

encontrava-se inadimplente com o pagamento do seguro, a ausência de 

comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico 

noticiado, bem como a inexistência de prova da invalidez. Em caso de 

pagamento, pede que seja realizado de forma proporcional, conforme a 

extensão da lesão. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo 

entre as partes, sendo realizada avaliação médica na parte autora (id. 

14311323 e id. 14311358). A parte autora deixou de apresentar réplica à 

contestação, como certificado no id. 14973530. No id. 15093179, a parte 

autora manifestou concordância aos termos do laudo pericial. A parte 

demandada pugnou pela observância da extensão da lesão e graduação 

realizados no laudo pericial (id. 15240639). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. De início, a 

ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora, por si 
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só, não torna prejudicada a fixação do foro de competência, uma vez que, 

em se tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, os foros 

competentes para o julgamento da demanda restringem-se aos do domicílio 

do autor ou do local do fato, com fulcro no art. 53, inciso V, do CPC. Desse 

modo, embora ausente o comprovante de endereço da parte autora, é fato 

incontroverso que o acidente em questão se deu nesta cidade, conforme 

se vê no boletim de ocorrência de id. 10545387. Portanto, indefere-se a 

preliminar em questão. No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de indenização de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou à parte autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 

acidente de trânsito ocorrido. Afinal, a versão narrada pela parte autora 

no boletim de ocorrência é corroborada pelas informações constantes do 

documento de atendimento médico (id. 10545397). De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14311323 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o pé 

esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

parte autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando confirmado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

da força e discreta hipotrofia do pé esquerdo, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 25% (leve). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora, como já acenado anteriormente. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 25% (leve), o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50% = R$ 

6.750,00 x 25% = R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários 

advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000810-30.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA 

NETO I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão em que a 

empresa requerente alega, em síntese, que a requerida firmou contrato de 

financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 12396824). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 13165774 e id. 

13166039). A certidão de id. 15045261 revela o decurso do prazo de 

resposta da parte demandada. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 15385706). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta (id. 

15045261). Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos 

autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, 

além da ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a 

sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário e pela notificação extrajudicial 

de id. 11965466, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao 

que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, 

no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 
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Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar 

a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), 

ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

PATRICK SHARON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 48h, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 14946845), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres, 8 de outubro de 2018. Solange Biscaro Marques Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001525-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15395941), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 8 de outubro de 2018. 

Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para contestação. Cáceres-MT , 8 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004648-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para Defensoria Pública. Cáceres-MT, 8 de outubro 

de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001152-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (AUTOR(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EDINEI GUIA LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para Defensoria Pública. Cáceres-MT , 8 de outubro 

de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para resposta de ofício. Cáceres-MT, 8 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005518-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELENE LARA ALVES (AUTOR(A))

YAGO GATTASS CREPALDI (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIR LARA ALVES (RÉU)

BENEDITO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005518-26.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $57,304.84 ESPÉCIE: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

SUZELENE LARA ALVES Endereço: Rua do Retiro, Lote 07, 7, Residencial 

Cruzeiro do Sul, Vila Irene, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AVANIR LARA ALVES Endereço: Rua Suécia, Quadra 
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33, 18, Jardim Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

BENEDITO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO Endereço: Rua Suécia, Quadra 

33, 18, Jardim Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de citação e intimação para audiência de justificação, uma vez 

que não houve cumprimento pelos correios do postal para essa r. 

finalidade. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003341-89.2018.8.11.0006 Valor da causa: $200,000.00 

ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO FREIRE DE ANDRADA 

FERREIRA Endereço: Rua São Sebastião, 2340 b, Santa Laura, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78091-177 Nome: MARINA JANOLIO FERREIRA Endereço: Rua 

São Sebastião, 2340 B, Santa Laura, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-177 

INTIMA-SE Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte 

Autora, com o fito de que se manifeste no prazo de 15 dias, uma vez 

decorrido o prazo para o pagamento das custas devidas. Cáceres, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (ADVOGADO(A))

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

THALITA VIRGINIA ELIAS (ADVOGADO(A))

CHRIS DE ALCANTARA TARANTO (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001211-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: $98,569.67 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME Endereço: RUA 

RIACHUELO, 899, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, 3742, 

DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 

14406-100 Nome: CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: AVENIDA JOÃO COTTA SOBRINHO, 427, SALA 1, DISTRITO 

INDUSTRIAL, PIRAPORA - MG - CEP: 39270-000 Nome: CARMEN 

STEFFENS FRANQUIAS LTDA Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, 

3700, DISTRITO INDUSTRIAL ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - 

CEP: 14406-100 Nome: COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA ALBERTO PULICANO, 3730, DISTRITO INDUSTRIAL 

ANTÔNIO DELLA - TORRE, FRANCA - SP - CEP: 14406-100 FINALIDADE: 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, acerca do resultado positivo da penhora em dinheiro 

efetivada via BACENJUD (ID: 15662259) e manifestação do requerida (ID 

Num. 15797504), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004739-08.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. Antes de deliberar quanto as provas solicitadas, deverá o 

cartório esclarecer se expediu o ofício determinado no item “b” do 

despacho proferido no id. 14439894. Em caso positivo, aguarde o decurso 

do prazo anotado ao BANCO BRADESCO para a resposta. Havendo o 

decurso do prazo sem resposta, reitere a requisição. Em caso negativo, 

adote as providencias necessárias para a expedição de ofício conforme 

determinado no item “b” do mencionado despacho. Aportando nos autos a 

informação almejada, intimem-se as partes para que tomem conhecimento 

e se manifestem a respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias. Só após 

o esgotamento da providência pendente é que este Juízo irá deliberar no 

tocante o pedido de produção de provas formulado pela parte autora. 

Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1000305-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NILMARA DE CARVALHO RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Nos termos do art. 

329, inciso II do CPC, manifeste-se a parte Ré acerca do aditamento da 

inicial (id.15098421) e documentos que acompanham (ids. 15098443, 

15098452, 15098465, 15098476), no prazo de 05 dias. Após, novamente 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

NAYRA MARTINS VILALBA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORLANDO NILSON TONIN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Atento ao 

requerimento das partes, designo audiência de instrução para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 14:00 horas. Defiro a oitiva de testemunhas, no 

máximo de 05 (cinco). Nos termos do art. 385 do CPC, delibero pela 

colheita do depoimento pessoal do autor e representante da requerida, 

anotando-se as advertências legais. Na forma do art. 455 do CPC, ficam 

as partes cientes de que será seu o dever de promover a notificação das 

testemunhas. Anoto o prazo de 15 (quinze) dias para o depósito do rol de 

testemunhas neste processo. No tocante aos depoimentos pessoais, 

intimem-se pessoalmente. Expeça-se o necessário. Publique-se no DJE 

para a intimação dos Advogados. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000163-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO (RÉU)

ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA OAB - 361.882.471-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000163-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DA SILVA ROSA RÉU: ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE 

CARVALHO, ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO 

REPRESENTANTE: CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA Vistos etc. Na 

ata de audiência consta comparecimento de Advogado representando os 

espólios. Providencie à habilitação nos registros e intime o Dr Fabio 

Magalhães de Oliveira para providenciar a juntada do instrumento 

procuratório, no prazo de dez dias. DEFIRO a pesquisa de endereço em 

nome da representante dos espólios. Segue abaixo o resultado: CPF: 

361.882.471-87 Nome Completo: CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA 

Nome da Mãe: MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO Data de 

Nascimento: 22/11/1965 Título de Eleitor: 0000051851830 Endereço: R 

SAO JORGE 270 TRES VENDAS CEP: 96065-560 Municipio: PELOTAS UF: 

RS Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000163-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO (RÉU)

ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE CARVALHO (RÉU)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA OAB - 361.882.471-87 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000163-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DA SILVA ROSA RÉU: ESPÓLIO DE JOAQUIM VICENTE DE 

CARVALHO, ESPÓLIO DE MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO 

REPRESENTANTE: CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA Vistos etc. Na 

ata de audiência consta comparecimento de Advogado representando os 

espólios. Providencie à habilitação nos registros e intime o Dr Fabio 

Magalhães de Oliveira para providenciar a juntada do instrumento 

procuratório, no prazo de dez dias. DEFIRO a pesquisa de endereço em 

nome da representante dos espólios. Segue abaixo o resultado: CPF: 

361.882.471-87 Nome Completo: CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA 

Nome da Mãe: MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO Data de 

Nascimento: 22/11/1965 Título de Eleitor: 0000051851830 Endereço: R 

SAO JORGE 270 TRES VENDAS CEP: 96065-560 Municipio: PELOTAS UF: 

RS Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)

JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003874-82.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME REPRESENTANTE: IVONE PIRES 

SALOME, JOSE AECIO PIRES SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE 

SOUZA, CILENE PIRES SALOME ROSA, ALCIDES VIDAL SALOME FILHO, 

SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, HENRIQUE 

ARRUDA SALOME RÉU: JULIO CESAR BACOVIS Vistos etc. No doc. de id. 

Num. 13774766 o mandato foi substabelecido. Assim, providencie a 

substituição do Procurador nos registros. Acolho o pedido de id. Num. 

15620608. Após à substituição do Procurador, intime-se para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))
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FRANCISCO SANTANA (RÉU)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA RÉU: FRANCISCO SANTANA OBS: DR., COMO JÁ 

HAVIA UM RASCUNHO EU O MANTIVE, CONTUDO, TAMBÉM LANCEI O 

MEU. ASSIM, HÁ DOIS RASCUNHOS NO PROCESSO. ROBERTA Vistos, 

etc. Cadastre-se o advogado(a) dos terceiros interessados. Havendo fato 

novo nos autos, mormente no que concerne a informação do óbito da 

parte ré, extinção do espólio e suposta transferência do imóvel em 

questão à terceiro, nos termos do arts. 9º e 10º do CPC, manifeste-se a 

parte autora no prazo de 15 dias, especialmente no que diz respeito à 

legitimidade passiva na ação. No mesmo prazo, deverão os “terceiros 

interessados” e autores esclarecerem quanto a divergência dos números 

de matrícula indicados (nº 1.860 e nº 48.103), apontando efetivamente 

qual a matrícula atual do imóvel em questão, se ocorreu e como se deu a 

alteração do número de registro. Ademais, esclareça a “terceira 

interessada” Elvira Aparecida Salles Santana quanto a afirmação de que 

herdou o imóvel objeto dos autos, tendo em vista que no formal de partilha 

anexado (ids. 15108013 e 15107999), consta como herdeiro do imóvel de 

matrícula nº 1.860 a pessoa de Hiran Marques Santana (id. 15108013). 

Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara (ADVOGADO(A))

GETULIO OKAZAKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002985-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GETULIO OKAZAKI RÉU: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME 

Vistos, etc. Oportunizo às partes especificarem as provas que desejam 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, 

necessidade e finalidade. O requerimento genérico será desconsiderado. 

Após retorne concluso para saneamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (AUTOR(A))

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001287-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RONALDO MARTIN FRAGA RÉU: AYMORE Vistos etc. Nos termos do art. 

485, §4° do Código de Processo Civil, intimo o réu para que se manifeste 

em relação ao pedido de desistência formulado pelo autor no id. 15440468 

- Pág. 1. Para tanto, concedo o prazo de cinco dias ficando o requerido 

advertido de que o silêncio importará na anuência quanto a desistência da 

ação. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Outubro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Vistos etc. Defiro o requerimento retro e determino que a 

Secretaria da Vara observe o cumprimento da decisão que deferiu a tutela 

de urgência no tocante ao item “c” da parte dispositiva (id. 1434118 - Pág. 

10). Expeça-se o necessário. No mais, aguarde a realização da audiência 

redesignada. Cáceres/MT., 08 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004074-89.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Cumpra a escrivania integralmente o despacho de id. Num. 13412879. 

Para tanto, no caso de descumprimento, fixo a partir do vencimento a 

multa diária no importe de R$100,00 (cem reais) limitada à periodicidade de 

30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Sendo cumprida a obrigação 

deverão as partes informar no processo. A partir do efetivo cumprimento 

da obrigação deverá a parte autora observar o disposto no art. 308 do 

CPC, sob pena de a sua inércia resultar o arquivamento do processo. 

Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000599-28.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NATALY GISELE ALVES LEITE Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão 

pelo prazo de 30 dias. Atente-se a parte autora quanto a informação de 

que a Requerida estaria residindo na cidade de Sapezal /MT (id. 9408762). 

Decorrido o prazo, manifeste-se o Autor requerendo o que entender 

pertinente para prosseguimento da ação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))
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FAGNER VITTORAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002374-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FAGNER VITTORAZZI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS para realização de audiência 

concentrada nos termos do despacho inicial, e ante a informação de que o 

Autor se encontra recluso, oficie-se à Cadeia Pública de Cáceres 

requisitando a escolta do mesmo para comparecimento na audiência a ser 

designada pelo CEJUSC, nos termos do despacho inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001925-23.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA EXECUTADO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Ante a manifestação de 

id. 15043872, intime-se o devedor para efetuar o pagamento do valor 

remanescente da dívida indicado pela Credora. Acaso não efetue o 

pagamento no prazo acima, incidirá sobre o saldo remanescente da dívida 

multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §2° do CPC. 

Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem 

prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, 

para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e demais atos. Defiro a liberação do valor 

depósito e incontroverso, conforme alvará que segue em anexo. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002421-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

NILMA DUARTE ARDAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002421-86.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANGELO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NILMA DUARTE ARDAIA Vistos, etc. Nos termos do art. 

1.010, 1º do CPC, intime a parte Apelada para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 15 dias. Em caso de interposição de recurso 

adesivo, intime o Apelante para apresentar contrarrazões. Após o 

decurso do prazo, proceda a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (§ 3º do art. 1010). Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002613-82.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens do Executado, seguindo-se os atos de 

expropriação. (art. 523, §3°). Sem prejuízo, renovo a intimação da 

Exequente para que se manifeste quanto ao interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006482-53.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO RÉU: ROMY JIMENEZ Vistos, etc. No tocante a obrigação 

de pagar quantia líquida, são as seguintes considerações: Intime-se o 

devedor, por carta com aviso de recebimento (art. Art. 513, §2°, II do CPC), 

a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre 

o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1°/CPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Ressalto que por ter sido o acordo homologado 

judicialmente (por sentença), a perseguição da satisfação do crédito 

deverá seguir o procedimento para cumprimento de sentença. Quanto a 

obrigação de fazer, delibero nos seguintes termos: Intime o Devedor para 

proceder a desocupação e entrega do imóvel, no prazo de 10 dias, sob 

pena de despejo e incidência de multa diária (art. 536, §1° do CPC) que 

fixo no importe de R$300,00 por dia de descumprimento, limitada a 

periodicidade de 30 (trinta) dias, cujo proveito econômico será em favor do 

exequente (art. 537, §2°). Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004673-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME RÉU: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Vistos, etc. Ante a justificativa apresentada pela Requerida, 

remetam-se os autos ao CEJUS para agendar nova data para tentativa de 

conciliação. Intimem-se as partes para comparecimento, na pessoa de 

seus Procuradores. Atentem-se as partes à advertência contida no art. 
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334, §8º do CPC, onde o não comparecimento injustificado de qualquer 

das partes será reputado como ato atentatório á dignidade da justiça e 

ensejará a imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre a 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, valor este que será 

revertido em favor do Estado. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas 

para especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 15 dias, 

justificando sua pertinência, necessidade e finalidade. Após a realização 

da audiência, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA SCARACATI (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005862-41.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 Vistos, etc. 

Cumpra-se a Secretária integralmente o despacho de id. 14038875 e 

expeça-se mandado para penhora e avaliação de bens do devedor, 

seguido dos atos de expropriação. Restando positiva a diligência, 

intime-se a parte Credora para que se manifeste no prazo de 15 dias. No 

mesmo prazo, reoportunizo que se manifeste quanto ao interesse na 

averbação desta ação nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, 

restando negativa a penhora de bens do devedor, nos termos do art. 921, 

inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO solicitada pela credora, período em que também se opera a 

suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°). Nesse caso, arquive-se, 

sem baixa, até últerior indicação de bens. Cáceres/MT, 08 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000406-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VALDOMIRO DE 

ALMEIDA LARA Vistos etc. Compulsando os autos observa-se que o feito 

teve início como ação de conhecimento, mas que atualmente encontra-se 

na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao contrário da ação 

cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito controverso, 

atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que 

logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na verba 

honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora implementando a 

fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada à execução dos 

honorários, mostra-se imperioso que se conste nos registros do 

processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a isso, é sabido 

que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, unificando num 

só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a unificação neste 

processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso porque acaso seja 

retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor da ação cognitiva 

pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á promovendo o 

desaparecimento da relação processual estabelecida na ação cognitiva. 

Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico processual havido em 

relação processual estabelecida durante o curso da ação de 

conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito daquele 

que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido de id. 15128078 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. Diante da 

implantação do processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o 

presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 

77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica 

da mesma petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara. 

A distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Cáceres/MT, 08 

de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003793-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN THEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003793-02.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: JHONATAN THEODORO DA SILVA Vistos, etc. Proceda a 

Escrivania com a retificação da classe processual do feito para execução 

de título extrajudicial. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para 

pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). Do mandado deverá constar ordem de penhora 

e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que 

verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se 

auto, com intimação do Executado. O exequente indicará bens do 

Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Conste no mandado 

que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, 

contados na forma do art. 231 do CPC. Ausentes os embargos, poderá o 

credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). Intimem-se as partes 

representadas de todos os atos processuais. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003874-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOME (AUTOR(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE PIRES SALOME OAB - 483.294.011-20 (REPRESENTANTE)
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JOSE AECIO PIRES SALOME OAB - 241.118.481-68 (REPRESENTANTE)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA OAB - 161.717.481-53 

(REPRESENTANTE)

CILENE PIRES SALOME ROSA OAB - 293.374.021-49 (REPRESENTANTE)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO OAB - 452.898.911-53 

(REPRESENTANTE)

SIDNEY PIRES SALOME OAB - 378.584.241-49 (REPRESENTANTE)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME OAB - 495.604.411-91 (REPRESENTANTE)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - 495.874.041-49 

(REPRESENTANTE)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO OAB - 523.335.821-20 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE ARRUDA SALOME OAB - 035.373.771-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BACOVIS (RÉU)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003874-82.2017.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL 

SALOME Endereço: desconhecido Nome: IVONE PIRES SALOME 

Endereço: THOGO DA SILVA PEREIRA, 755, - ATÉ 798/799, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Nome: JOSE AECIO PIRES SALOME 

Endereço: TENENTE THOGO DA SILVA PEREIRA, 755, - ATÉ 798/799, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Nome: SOLANGE PIRES SALOME 

DE SOUZA Endereço: COLLAGIOVANE, 70, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-340 Nome: CILENE PIRES SALOME ROSA Endereço: 

GENERAL MELLO, 988, SOBRE LOJA, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-300 Nome: ALCIDES VIDAL SALOME FILHO Endereço: LIMIRO 

ROSA PEREIRA, 846, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

Nome: SIDNEY PIRES SALOME Endereço: LIMIRO EOSA PEREIRA, 1121, 

CX POSTAL 35, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: 

SERGIO LUIZ PIRES SALOME Endereço: THOGO PEREIRA, 755, - ATÉ 

798/799, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Nome: ETELMINIO DE 

ARRUDA SALOME NETO Endereço: JOQUIM NABUCO, 547, CASA, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: SIMONE PIRES 

SALOME CARLETO Endereço: OLAVO BILAC, 283, JARDIM PRIMAVERA, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: HENRIQUE ARRUDA 

SALOME Endereço: VALDIVINO FIDENCIO DA SILVA, 230, CIA PM 

ARAPUTANGA, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JULIO CESAR BACOVIS Endereço: Rua Marechal 

Deodoro, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 CERTIDÃO 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA 

IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva (ID Num. 

13866924). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação da 

contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003492-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003492-89.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA EXECUTADO: LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA Vistos, etc. Razão 

assiste a Defensoria Pública, uma vez que não atua como Curador 

Especial da ré, devendo, portanto, desconsiderar a intimação quanto a 

sentença proferida nestes autos. Tendo decorrido o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO PERES RODRIGUES (EXECUTADO)

ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES (EXECUTADO)

ANETE ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

DELMA MARINHO GARCIA (EXECUTADO)

MOISES GOMES COUTINHO FILHO (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA (EXECUTADO)

GILMAR PERES RODRIGUES (EXECUTADO)

ROSANA FERNANDES EL HAGE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001603-37.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

MARQUES GARCIA, DELMA MARINHO GARCIA, MOISES GOMES 

COUTINHO FILHO, ANETE ALVES DA CRUZ, AMARILDO PERES 

RODRIGUES, ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES, GILMAR PERES 

RODRIGUES, ROSANA FERNANDES EL HAGE RODRIGUES Vistos, etc. 

Citem-se os Executados Anete Alves e Moisés Gomes nos endereços 

indicados (id. 6814572) (Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 450 1, VL 

I9pase, Várzea Grande/MT – CEP: 78125175 e Rua Botafogo, nº50, apto 

404, Tabajaras, Uberlândia/MG, CEP: 38400246). Expeça-se carta 

precatória a Comarca de Várzea Grande/MT, tendo em vista que o credor 

efetuou o preparo (ids. 7370309, 7370322, 7370329 e 7370335). 

Expeça-se carta para citação da Executada no endereço indicado na 

Comarca de Uberlândia/MG. No mais, defiro o prazo de 15 dias para que o 

credor se manifeste quanto a penhora realizada e requeira o que entender 

pertinente para satisfação da dívida. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003018-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003018-55.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SIDNEY GALDINO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro a baixa do gravame judicial - averbação 

liminar (id. 9328015) a qual procedi neste ato. Ressalto que quanto a baixa 

de eventuais gravames realizados pela autora, deverão ser procedidas 

pela própria parte, não sendo incumbência deste Juízo. Arquive-se. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

MARCELO EDVINO LUFT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGERIO FRANCISCO SILVA RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, 

LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc. Intimo as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias se posicionem quanto eventual interesse em produzir 

outras provas no processo. Caso exista o interesse, deverão desde já 
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indicar as provas que pretendem produzir e justificar a sua pertinência 

para a resolução do mérito. Fica anotado o prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso para a análise, ficando em qualquer caso, 

ressalvada a hipótese de julgamento antecipado. Cáceres/MT., 08 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: G.C. 

MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO DA 

COSTA MARQUES, HELIZANGELA POUSO GOMES Vistos etc. Já foi 

realizada pesquisa RENAJUD neste processo e o resultado encontra-se 

no id. 11461044 - Pág. 1 e ss.. Sendo assim, renovo o prazo de 15 

(quinze) dias para que o credor manifeste e requeira o que entender 

pertinente ao processo de execução. No mesmo prazo deverá 

manifestar-se quanto a possibilidade de realizar diligência junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002419-48.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para que se manifestem acerca do laudo pericial acostado no id. 

14309559 no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: G.C. 

MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO DA 

COSTA MARQUES, HELIZANGELA POUSO GOMES Vistos etc. Já foi 

realizada pesquisa RENAJUD neste processo e o resultado encontra-se 

no id. 11461044 - Pág. 1 e ss.. Sendo assim, renovo o prazo de 15 

(quinze) dias para que o credor manifeste e requeira o que entender 

pertinente ao processo de execução. No mesmo prazo deverá 

manifestar-se quanto a possibilidade de realizar diligência junto ao 

CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000792-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: DANIEL DOS SANTOS 

DIAS Vistos etc. A intimação da parte autora por meio de seu Advogado é 

suficiente, conforme dispõe o art. 272 do Código de Processo Civil. 

Portanto, após as formalidades legais e certificado o decurso do prazo, e 

inexistindo requerimento de cumprimento de sentença, arquive-se! 

Cáceres/MT., 08 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003630-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003630-22.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Em 

manifestação anterior o autor menciona que os documentos apresentados 

pelo requerido não são suficientes e reitera o pedido de urgência. Vale 

lembrar que o Juízo ainda não apreciou o pedido de urgência, mas antes, 

garantiu ao réu a manifestação prévia de acordo com o que dispõe o art. 

305 do Código de Processo Civil. Ato contínuo o réu compareceu juntando 

diversos documentos os quais reputou suficientes e requereu a extinção 

da ação. Diante do quadro apresentado, onde não se notou a princípio 

resistência do réu em apresentar os documentos, mas que, de outro lado, 

persiste a irresignação do autor sob o argumento de que os documentos 

apresentados não foram suficientes, hei por bem intimar o requerido para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste quanto a irresignação 

exposta pelo autor. Decorrido o prazo, retorne concluso para decisão. 

Cáceres/MT., 08 de outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002040-44.2017.8.11.0006; Valor causa: $25,946.34; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: CRISTINA DE ARAUJO 

MIRANDA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 
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parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão (ID Num. 15580210), abaixo transcrita: 1) (X) Devido a parte 

interessada ter depositado valor insuficiente (R$ 282,16) para proceder as 

locomoções até a localidade denominada de Laranjeira I, (190km) desta 

cidade, endereço da devedora Cristina de Araujo Miranda, necessito da 

complementação da diligências no valor de R$ 253,00 (Duzentos e 

cinqüenta e três reais), correspondentes às diligências; suspendo as 

locomoções, todavia não devolvo o mandado e fico no aguardo das 

providências. Dou fé. Cáceres-MT, 27 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Gleice Castrillon Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de sua advogada, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, comparecer à terceira vara civil a fim de retirar a 

petição( Embargos à Execução), para ser distribuída por dependência ao 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193776 Nr: 10602-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMÓVEIS, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO, JOSÉ MARCIO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, retirar o Edital para publicação, bem como comprovar nos 

autos .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 830-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS 

S/A-SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123-PR, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos, etc.

 Segue anexo o alvará relativo ao valor depositado à fl. 159.

 Arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176895 Nr: 400-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASPER RUIZ DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que enetender de direito, tendo em vista que a 

tentativa de penhora realizada via BACENJUD restou inexitosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148843 Nr: 7400-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de se advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo requerido às fls.163.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005715-78.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS RÉU: ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ, IVONE PIRES 

SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA, ALCIDES VIDAL SALOME 

FILHO, SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO 

DE ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, 

HENRIQUE ARRUDA SALOME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA ajuizada por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA 

CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face de ESPÓLIO DE 

ALCIDES VIDAL SALOMÉ e OUTROS. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de 

tutela de urgência, nos seguintes termos: Transcrevo a sinopse dos fatos, 

contida na inicial: “Os autores são legítimos proprietários do lote de terreno 

urbano situado nesta cidade, denominado Lote 08 da Quadra 06 do 

Loteamento Vila Mariana, área de 675,38 m2, com os seguintes limites e 

confrontações: Lado 1-2: azimute 342º57’59”, distância de 15,00 m, 

confrontante: Avenida Getúlio Vargas; Lado 2-3: azimute 72º58’5”, 

distância 44,55 m, confrontante Lote 07; Lado 3 – 4: azimute 159º21’30”, 

distância 15,00 m, confrontante Lote 16; Linha 4-1: azimute 252º55’44”, 

distância 45,50 m, confrontante Lote 09. Matrícula Imobiliária 48.102 e 

R-1-48102 do 1º Ofício de Serviços Notariais e Registrais de Cáceres. 

Conforme comprova o anexo comprovante do registro imobiliário, os 

autores adquiriram o imóvel através da concessão de TÍTULO DEFINITIVO 

outorgado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES. Adquirido o imóvel, 

os autores iniciaram a limpeza e em seguida a construção de um muro na 

parte frontal do lote, onde confronta com a Avenida Getúlio Vargas sendo 

certo que estavam na posse havia oito dias aproximadamente quando 
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foram surpreendidos por esbulho possessório perpetrado pelo réu 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO fato que motivou contra este o 

ajuizamento de ação de Reintegração de Posse que tramita perante à 

T e r c e i r a  V a r a  C í v e l  d e s t a  c o m a r c a  ( P r o c e s s o 

1003958-83.2017.8.11.0006). Nesse contexto, há também ação conexa, 

que tem por objeto a pretensão de manutenção de posse aforada por 

ALCIDES VIDAL SALOMÉ contra JULIO CESAR BACOVIS (Processo 

1003874-82.2017.8.11.0006). São ações possessórias cujo mérito ainda 

carecem de julgamento, porém, com deferimento de liminar em favor do 

espólio de ALCIDES VIDAL SALOMÉ, decisão essa em via de ser 

agravada face à manifesto equívoco na decisão em prol de quem não 

estava na posse do imóvel e que não possuía e não possui nenhum título 

de aquisição sobre o imóvel e falta de análise pelo magistrado da terceira 

vara cível do esbulho perpetrado por Etelminio de Arruda Salomé Neto.” 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) 

Requerem a antecipação da tutela em caráter de urgência nos termos dos 

artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil com imissão dos autores e 

concomitantemente determinando que o espólio réu desocupe o imóvel no 

prazo que Vossa Excelência assinar, não superior a quinze dias; b) No 

mérito, seja julgada procedente a ação para declarar a propriedade plena 

dos autores sobre o imóvel e a restituição do imóvel independente de 

caução com imissão definitiva dos autores no imóvel; c) Ao final, seja 

confirmada a tutela antecipada em sentença de mérito.” Com a inicial a 

autora juntou documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por JULIO CESAR 

BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS em face 

de ESPÓLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ e OUTROS. Em síntese, 

pretende a parte autora que seja reconhecido o domínio do imóvel e em 

função disto lhe seja garantida a imissão na posse. Referido pedido é 

ventilado desde já como pedido de tutela de urgência. Pois bem. O Novo 

Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação de 

efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele 

códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

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

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 

295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do 

pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se portanto que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direiro e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. O pedido deve ser 

indeferido! Conforme destacado pelos autores há sobre o mesmo imóvel 

outra ação – que deverá ser associada a este feito – pela qual é discutida 

a posse do imóvel (vide processo n.: 1003874-82.2017.8.11.0006). 

Naquele feito houve pedido liminar de reintegração de posse, ocasião em 

que o Juízo deferiu a pretensão em sede de cognição sumária, após a 

audiência de justificação, cuja fundamentação da decisão transcrevo 

adiante: “Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por 

JULIO CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS em face de ETELMINO DE ARRUDA SALIMÉ NETO. Também há 

ação conexa tendo por objeto a pretensão de MANUTENÇÃO DE POSSE, 

ajuizada por ALCIDES VIDAL SALOMÉ em face de JULIO CESAR 

BACOVIS. No que toca isoladamente a ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, 

houve preliminar suscitada pelo réu no sentido de que o autor carecia de 

legitimidade ativa para a ação. Ocorre que a questão da legitimidade, neste 

caso, está intimamente ligada ao mérito de modo que seus argumentos 

deverão ser apreciados no momento da sentença. Ademais, este Juízo 

tem seguido a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 

no qual se tem reconhecido a teoria da asserção como modo de apuração 

das condições da ação a fim de que tais sejam apuradas desde logo no 

ajuizamento da ação. No caso, como da verificação da inicial, houveram 

asserções suficientes à vincular a parte autora ao pedido e causa de 

pedir, necessário então que a ação caminhe até a sentença e lá seja 

apreciado o mérito. Vale a ressalva de que à luz da referida teoria, acaso 

ao cabo da instrução seja constatada a falta de qualquer das condições 

da ação, como o Juízo já terá se deparado com todo o lastro probatório 

produzido no processo, será então o caso de improcedência da ação e 

não sua extinção sem resolução de mérito. Assim sendo, à luz da teoria 

da asserção, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo ao exame 

dos pedidos de tutela de urgência: Deve o Juízo neste momento se 

posicionar quanto a deliberação provisória relativa a posse do imóvel de 

modo que em sendo deferido o pedido de reintegração de posse, do 

contrário resultará a deliberação no tocante ao pedido de manutenção de 

posse, e vice-versa. Nesse sentido, lembro que: “Art. 560. O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em 

caso de esbulho.” Sobre o dispositivo, comenta DANIEL AMORIM: “A tutela 

da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, 

chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção 

de posse e interdito proibitório. Quando a demanda versar sobre o domínio 

da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras 

previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem 

asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é 

a tutela de um possuidor contra um fato que ofensa a sua posse, de forma 

que são excluídas, do âmbito das ações possessórias, as demandas em 

que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor direito à 
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posse, tais como a imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. 

Os embargos de terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa 

deriva de ato judicial, o que é suficiente para a distinção entre essa ação e 

as ações possessórias.” (Novo CPC comentado. Editora Juspodivm: 2016. 

Página: 988). Fato é que controvertem as partes quanto a relação de fato 

entre elas e o imóvel de maneira tal a ser apurada a configuração da 

proteção jurídica ao instituto da posse. Pois bem. Em sede de audiência de 

justificação, foram colhidos os depoimentos adiante expostos de maneira 

resumida e transcritos na terceira pessoa do tempo verbal. Eis os 

depoimentos de ambos os processos: Depoimentos processo n. 

1003958-83.2017.8.11.0006 Francisco Chagas da Costa, declarou que: 

“que a negociação ocorreu em Maio; Que a Dona Maria Mercês do Carmo 

havia autorizado a venda do imóvel pelo declarante; que o imóvel tinha um 

“título provisório” em nome de Maria Mercês; que indo na Prefeitura, 

constatou-se que o imóvel estava no nome dela; que quando mostrou o 

imóvel ao Júlio não havia ninguém no local, pois não havia casa 

construída; que a transação ocorreu mediante a entrega de um carro pelo 

valor de R$40.000,00; que também foi pago o valor de R$12.000,00 e 

ainda foram assumidos os custos de IPTU; (...) que o declarante viu sendo 

levantado um muro e que não foi terminado; que não sabe dizer até qual 

altura foi construído e se alguém derrubou; (...) que o declarante começou 

a negociar com o Júlio em Maio/2017; que o declarante não comentou com 

o Etelmínio Arruda que iria vender o imóvel à outra pessoa, pois descobriu 

na Prefeitura que o imóvel estaria em nome de Maria Mercês na condição 

de proprietária; (...) que quando o Etelmínio procurou o declarante, aquele 

informou que não tinha o documento do imóvel e que não localizava “a 

mulher”; que a proprietária do imóvel informou ao declarante que havia 

vendido o imóvel ao Alcides mas que não tinha recebido; que comentou 

isso ao Sr. Júlio; que o Júlio foi quem retirou as guias de IPTU para 

pagamento na PREFEITURA; que foram juntos para retirar as guias; que o 

contrato já havia sido realizado; (...) antes de fechar o negócio, foi 

verificado na Prefeitura se havia débitos relativos a IPTU; (...) que o 

declarante trabalha como corretor de imóveis há 05 ou 06 anos; (...) que o 

Etelminio havia procurado o declarante com o interesse de vender o 

terreno; que o mesmo tinha dificuldades para fornecer os documentos do 

imóvel; que então o declarante realizando pesquisas, descobriu a 

Proprietária do imóvel; que o declarante não voltou a falar com o Etelmínio, 

pois descobriu que a Maria Mercês seria a proprietária; que quando o 

declarante procurou o Júlio para vender o imóvel, lhe informou a situação 

do imóvel; (...) que o declarante não sabe dizer que alguém cuidava do 

terreno à pedido de Maria Mercês; (...) que quem antes morava no imóvel 

era a pessoa por nome de João, tio do Arruda; que não sabe dizer até 

quando o João morou no local(...)” (id. 11681894). Lindomar Gonçalves 

prestou as seguintes informações: “que o Dr. Julio lhe contratou em 

meados de Julho; que primeiramente foi contratado para fazer a limpeza 

do terreno; que na parte da limpeza trabalhou por 4 dias; que 

posteriormente foi contratado para fazer um muro à frente do imóvel; (...) 

que o Sr. Etelmínio chegou no local perguntando sobre à ordem de quem o 

declarante e seus companheiros estariam trabalhando no local; que o 

declarante respondeu que havia sido contratado pelo Dr. Júlio; que o 

Etelmínio chegou acompanhado de outra pessoa, o qual colocou o carro 

que estavam, no interior do imóvel; (...) que eles não proferiram ameaça, 

mas apenas pediram para parar a obra; (...) que no local não havia certa e 

que o declarante demorou 4 dias para limpar o imóvel; (...) que fazendo o 

“muro” o declarante trabalhou por 2 dias; que no local tinha um “piso” muito 

antigo; que no interior do imóvel havia uma “capotinha” de veículo; 

PROCESSO n. 1003874-82.2017.8.11.0006 José Elson Pires de Souza, 

declarou o seguinte: “que o declarante foi procurado por um dos filhos de 

Alcides para negociar o imóvel objeto da ação; que o filho era conhecido 

como “Arrudinha”; (...) que a intenção era a de regularizar o imóvel; que foi 

passado ao declarante a informação de que o pai do “Arrudinha” tinha os 

documentos do imóvel, mas que foram extraviados; que nesse período 

começou a procurar pessoas que tinham intenção em comprar o imóvel; 

(...) que o declarante também começou a ofertar o imóvel à venda e que 

assumisse a responsabilidade para regularizar a situação do imóvel; que o 

declarante encontrou o Dr. Júlio, que demonstrou interesse em adquirir o 

imóvel naquelas condições, mas que precisava de alguns dias para ter 

condições de pagar o preço pelo imóvel; (...) que após 90 dias o Júlio 

apareceu com o documento; que o declarante esteve no imóvel em 

Maio/2017; que no local percebeu que estavam edificando um “Muro”; que 

também foi informado ao declarante que a edificação estava sendo 

realizada à pedido do Dr. Júlio; que o declarante chamou o Dr. Júlio pra 

conversar e informou a este que o imóvel era de um pessoal de 

Araputanga; que contou a história para Dr. Júlio; que o Declarante ligou 

para o “Arrudinha” e este foi ao encontro do Dr. Júlio para conversar, e 

que a partir de então o declarante não sabe informar o que foi resolvido; 

(...)” (Id. 13826737). Adonil Ferreira Douradinho, prestou as seguintes 

informações: “Que o declarante reside no local há 27 anos; que neste 

tempo, foi vizinho de integrantes da família Salomé; (...) que durante esse 

tempo, residia no local (terreno ao lado) uma pessoa (um rapaz) que tinha 

um restaurante; que depois, quem morou no local foi o João Arruda 

Salomé, irmão do Seu Alcides; que ele morou no imóvel uns 10 a 12 anos 

no local; que o Seu João deixou de morar no imóvel em virtude de 

problemas de saúde que culminaram com o seu falecimento; que após a 

morte do Seu João, o declarante cuidava do terreno; que quem pagou o 

declarante para limpar o terreno foi o Seu Alcides; (...) que um rapaz que 

trabalhava com o declarante passou a cuidar do terreno; que o rapaz se 

chamava Sebastião; (...) que o Sr. Alcides cuidava do imóvel; que após 

ele, o seu filho Arruda, passou a cuidar do imóvel; (...) que após a saída 

do Sr. João do imóvel em razão dos problemas de saúde, o imóvel passou 

a ter problemas com a entrada de usuários de drogas de modo que foi 

necessário a derrubada do imóvel, o que foi feito pelo declarante com 

autorização do Seu Arruda; que daí eram sendo feitas limpezas do imóvel 

para que não ocorresse este tipo de coisa; que o terreno era do Seu 

Alcides; que o Seu João morava no local; (...)” (id. 13826691). Em suma, 

verifica-se que no tocante à propriedade do imóvel – a qual não é objeto 

do feito, mas cabe a menção para fins de completa ilustração do caso – a 

mesma está em nome do réu/autor Júlio Bacovis o qual logrou o registro do 

bem mediante contato direto com a detentora do título de domínio do bem 

até então emitido pela Prefeitura, chamada de Maria Mercês. Maria Mercês 

não foi ouvida na justificação de ambos os processos, contudo, são 

uníssonas as partes quanto a assertiva exposta no parágrafo anterior. 

Ocorre que enquanto a Família Salomé aduz que a posse vem sendo 

exercida pelo de cujus Alcides Vidal Salomé há mais de 20 anos e que de 

forma abrupta e clandestina teria ocorrido a invasão do imóvel pelo 

Autor/Réu Julio Bacovis, este, por sua vez, aduz que, ao lado de sua 

esposa, adquiriu o imóvel em Maio/2017 e que desde então estaria 

exercendo a posse do bem, quando então, no mês de Junho/2017 teria 

sofrido a invasão pela parte contrária – sendo esta a causa de pedir 

deduzida na ação de reintegração de posse. Pois bem. Das oitivas 

realizadas e atento a prova documental encartada no processo, ressoa a 

conclusão do Juízo no sentido de que, ao menos em sede de cognição 

sumária, a posse provisória do imóvel deve ser franqueada à Família 

Salomé – sucessores do de cujus Alcides Salomé. Ocorre que 

testemunhas ouvidas nos dois processos – para fins de justificação – 

apontam que o autor/réu Júlio Bacovis efetuou a aquisição do imóvel 

diretamente com a detentora do título dominial, ignorando o fato de haver 

registros de IPTU em nome do autor/réu Alcides Salomé. Inclusive, houve a 

afirmativa da testemunha Francisco Chagas (corretor de imóveis) no 

sentido de que foi procurado inicialmente por um familiar do de cujus 

(Etelminio Arruda) o qual informara a intenção de alienar o imóvel, mas que 

precisava regularizar os documentos. Que em busca da regularização 

formal do imóvel teria descoberto na Prefeitura a existência de Título 

Provisório de domínio do imóvel em nome de Maria Mercês e que em 

contato com esta tomou conhecimento de que a mesma teria vendido o 

imóvel ao de cujus Alcides, mas que este não lhe havia pago. Logo, teria 

informado acerca da existência do imóvel diretamente ao autor/réu Julio 

Bacovis, o qual, possuindo interesse em sua aquisição, “fechou negócio” 

diretamente com Maria Mercês, nada comunicando aos integrantes da 

Família Salomé. Veja-se então, que a situação jurídica pré-existente, qual 

seja, um negócio anterior de compra e venda do imóvel entre a titular do 

domínio do bem e o de cujus Alcides Salomé foi deliberadamente 

desconsiderada tanto pelo corretor de imóveis (testemunha) como pelo 

próprio autor/réu Julio Bacovis – veja que a testemunha declarou ter 

informado à Julio acerca da situação do imóvel, notadamente a vinculação 

preexistente, ainda que incerta naquele momento, entre Alcides Salomé e 

Maria Mercês no sentido da compra e venda precedente do imóvel. Não 

obstante, há testemunha que informou que o irmão do de cujus, mediante 

autorização deste, morou no imóvel por alguns anos, antes de padecer em 

razão de problemas de saúde. Também há informações testemunhais de 

que o de cujus cuidava do imóvel (vide depoimento de Adonil). Além do 

mais, outro corretor de imóveis o qual possui nome de José Elson, também 

informou ter sido procurado pelo filho do de cujus o qual informou-lhe a 

intenção de vender o imóvel, mas que o mesmo tinha a pendência de 
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regularização de seus registros. Informou ainda que estava a procura de 

pessoas interessadas a compra-lo e que assumisse a obrigação de 

regularizar o registro do imóvel. Informou que Julio Bacovis havia 

externado interesse em adquirir o bem, mas que precisava de um período 

de 90 dias para levanta recursos para a aquisição, mas que passado o 

período, ao contrário de procura-lo para a aquisição, surgiu o autor/réu 

Julio, ostentando o título de propriedade do imóvel. Salientou ainda que ao 

descobrir a situação, chegou a alertar Julio no sentido de que o imóvel 

possuía dono, e que na falta de atitude deste, acabou por informar os 

familiares do de cujus acerca do fato, os quais foram a procura de Julio 

para tentar resolver a situação. Veja que das narrativas mencionadas, 

extrai-se que, em tese, o autor/réu Julio desconsiderou por completo os 

alertas e/ou informações no sentido de que o imóvel tinha relação jurídica 

pendente de formalização em favor do de cujus acabando por negociá-lo 

com a detentora de seu título provisório. Tais asserções, aliadas as 

provas documentais encartadas em anexo à inicial de MANUTENÇÃO DE 

POSSE, mormente os extratos de IPTU e faturas de consumo de energia 

elétrica, em nome de Alcides Salomé e João Arruda, sinalizam situação 

jurídica preexistente no sentido de que outra pessoa – que não a Maria 

Mercês – comportava-se como dono do imóvel. Vale dizer que o corretor 

de imóveis (Francisco), ouvido na justificação, o qual se declarou como 

intermediador da negociação do imóvel entre Julio Bacovis e Maria Mercês 

informou ter tomado conhecimento (mediante informação prestada por 

aquela senhora) de que o imóvel outrora já havia sido adquirido por 

Alcides Salomé, mas que este não teria pago o preço ajustado. Vale 

ressaltar ainda que o mesmo corretor afirmou em seu depoimento ter 

declarado tal situação à Julio Bacovis, mas que tal informação não serviu 

de empecilho para a negociação entre Julio e Maria. Além do mais, o 

mesmo corretor de imóveis declarou não ter tornado a procurar o filho do 

de cujus, que em momento anterior lhe havia procurado e externado a 

intenção de vender o imóvel, mas que necessitaria regularizá-lo. Por fim, 

ressalto que até o momento, o autor/réu Bacovis, não produziu prova 

pré-constituída, seja na ação de manutenção de posse ou na de 

reintegração de posse, no sentido a atestar a vinculação de fato de sua 

pessoa com o imóvel em questão, ou mesmo, demonstrar que havia 

vinculação de fato entre Maria Mercês e o imóvel ao tempo imediatamente 

anterior à negociação entabulada entre ambos – só há demonstração de 

atos praticados por ele a partir da aludida negociação. Neste cenário, ao 

menos neste momento, deve prevalecer então a prova pré-constituída 

apresentada pelo de cujus e seus sucessores que aliada aos 

depoimentos das testemunhas, percebe-se aparente vinculação de fato 

entre aqueles e o imóvel. Para tanto, devo lembrar que à Luz da Teoria 

Objetiva da posse, capitaneada por Ihering, deve ser considerado 

possuidor do imóvel aquele que desempenha e externa o comportamento 

de dono do imóvel. Nos comentários de Cristiano Vieira Sobral Pinto “A 

teoria objetiva, de Ihering, considera o animus já incluído no corpus, que 

significa conduta de dono. Esta pode ser analisada objetivamente, sem a 

necessidade de se pesquisar a intenção do agente. A posse, então, é a 

exteriorização do domínio (posse seria algo de valor menor do que a 

propriedade). Não há necessidade de ter contato físico com a coisa para 

ser considerado possuidor. O Código Civil brasileiro adotou tal teoria (art. 

1.196).” (DIREITO CIVIL SISTEMATIZADO. Editora Juspodivm:2017. Pág. 

687). Nessa toada, reverbero no sentido de que as provas até então 

produzidas externam objetivamente a aparência de dono do imóvel em 

favor do espólio de Alcides Salomé de modo que a proteção possessória, 

almejada por ambas as partes, deve ser atribuída ao aludido espólio. Com 

efeito, a conclusão provisória deste Juízo (em sede de cognição sumária) 

sem embargo da possibilidade de alteração da convicção após a 

instrução, é no sentido de conferir a tutela jurídica possessória ao espólio 

de Alcides Salomé de modo que lhe seja franqueada a proteção ao 

exercício da posse do imóvel em questão. Por decorrência, e pelas 

mesmas razões e fundamentos invocados acima, ficará INDEFERIDO o 

pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse demandada 

por Júlio Bacovis e esposa. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 560 do Código de Processo Civil, DEFIRO a pretensa ordem de 

MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do ESPÓLIO DE ALCIDES SALOMÉ; 

por outro lado, INDEFIRO o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE deduzida 

por JULIO CESAR BACOVIS e MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor 

do espólio. Eis as deliberações seguintes em relação ao processo 

1003958-83.2017.8.11.0006: Considerando o resultado provisório em que 

reconhece a relação de fato entre o espólio e o imóvel, embora tenha sido 

anotado no despacho inicial que o prazo da defesa fluiria a partir da 

intimação da presente decisão, hei por bem sobrestar o prazo para o 

oferecimento da defesa a fim de conferir ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que neste prazo verifique a necessidade de emendar a inicial e 

nela fazer constar no polo passivo da ação o espólio de ALCIDES 

SALOMÉ. Findo o prazo, caso haja a emenda, promova a intimação dos 

representantes do espólio, através do Advogado constituído nos autos 

conexos, para que ofertem a defesa no prazo de 15 dias. Concomitante, 

acaso seja mantido no pólo passivo o réu Etelminio, intime-se o mesmo por 

meio de seu Advogado, para que também apresente a defesa. Após, 

retorne concluso. No tocante ao processo 1003874-82.2017.8.11.0006, 

são as seguintes determinações: Como já foi apresentada a contestação, 

fica a parte autora, intimada por meio de seu Advogado, para que no 

prazo de 15 dias apresente a impugnação (art. 350/351, ambos do CPC). 

Intimem-se.” Em suma, os autores nesta ação não trouxeram circunstância 

nova a ensejar a desconstituição da decisão acima destacada, a qual 

adota-se como razão de decidir neste momento, eis que eventual 

acolhimento da imissão na posse neste processo implicará 

consequentemente na revogação da liminar destacada. Deve-se ressaltar 

que os institutos jurídicos posse e propriedade, apesar de estarem 

intimamente ligados, devem ser analisados sob perspectivas diferentes, 

havendo ocasiões em que a posse e a propriedade estão sob a 

titularidade de pessoas diversas, circunstâncias estas em que o Juízo 

deverá apreciar o caso concreto e deliberar sobre qual fato jurídico 

deverá preponderar. Ademais, vale ressaltar que a propriedade do imóvel 

em nome dos autores também tem sido ventilado como meio de defesa na 

ação possessória e naquele processo também foi sopesada tal 

circunstância para fins de análise da liminar que resultou na tutela 

possessória em favor da parte contrária. Por enquanto, até ulterior 

decisão que disponha de modo contrário, a presente ação deverá tramitar 

con jun tamente  com as  ações  possessór ias  conexas 

(1003874-82.2017.8.11.0006 e a fim de que este Juízo aprecie toda a 

complexidade do caso, sob todas as perspectivas ventiladas pelos 

envolvidos em suas ações e respectivas defesas. Todavia, neste 

momento a convicção deste Juízo, apoiado na decisão destacada acima, é 

no sentido de que a posse deverá ser mantida tal como ali determinado de 

sorte que o pedido de imissão na posse formulado neste feito à título de 

tutela de urgência deverá ser indeferido. É como decido! Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Remetam-se 

os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para que lá se proceda com a tentativa de conciliação. 

Citem-se e intimem-se os réus com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

em relação a data da audiência, bem como para que tomem conhecimento 

da decisão proferida nesta data para que levem à efeito o seu fiel 

cumprimento, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que os mesmo 

deverão (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhados de 

Advogado ou Defensor Público. Caso os réus manifestem não ter 

interesse na tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá 

a partir do protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos 

(desinteresse na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do 

NCPC. Caso não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta 

começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se 

no mandado de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as 

partes também advertidas de que a ausência injustificada na audiência de 

tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, 

sujeito a multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, 

§8° do NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante 

comunicação eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Providencie 

ainda a vinculação dos requeridos no polo passivo da ação, conforme 

justificado e solicitado no requerimento "d" contido na inicial. Cáceres/MT, 

08 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002938-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES Processo: 1002938-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSANIO OLIVEIRA DA 

SILVA Vistos, etc. O requerimento de busca e apreensão de veículo em 

Comarca diversa da que tramita a ação depende do deferimento de liminar 

naquela demanda, haja vista que se tratar do próprio cumprimento da 

medida (art. 3º, §12º, DEC/LEI 911/69). Contudo, no caso dos autos, muito 

embora tenha ingressado com o pedido de busca e apreensão nesta 

Comarca, o autor deixou de demonstrar a existência de comando judicial 

para tanto. Foi juntado expediente do juízo titular da ação informando a 

ausência de deferimento da liminar. Portanto, ausente pressuposto 

processual para processamento do pedido autônomo de busca e 

apreensão, determino o arquivamento destes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001646-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001646-71.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: PARISI GIULIANO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de execução na qual figura como credor Banco Bradesco S.A e 

como devedor Parisi Giuliano. Tendo decorrido o prazo para pagamento da 

dívida sem adimplemento da obrigação pelo devedor, foi tentada a penhora 

de dinheiro que restou infrutífera, bem como penhora de bens no 

endereço do Executado que restou negativa por não ter sido encontrado o 

Executado. No id. 14641116, o credor requereu com fundamento no art. 

139, inciso IV do CPC, a suspensão da carteira nacional de habilitação do 

executado. Por fim, vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Decido. 

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe 

ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto 

prestação pecuniária, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) (…) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Extrai-se do referido dispositivo legal a possibilidade do Juízo determinar 

medidas coercitivas atípicas para efetivação de ordens judiciais. Nas 

palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves “Trata-se da consagração 

legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas de forma que 

o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não 

expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões.” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 231). De outro lado, a interpretação e 

aplicação do artigo devem se dar de forma ponderada, devendo o 

Magistrado sopesar a proporcionalidade e a efetividade da medida 

requerida a fim de que não ocorram excessos que podem acarretar em 

prejuízos exacerbados ao devedor. A meu ver, é preciso que seja 

demonstrada a necessidade efetiva de aplicação de medidas 

excepcionais como a requerida nos autos, sob pena de incorrer em 

prejuízo desnecessário ao devedor, sem, contudo, que seja alcançado o 

objeto dos autos, qual seja, a satisfação da obrigação. É certo que 

medidas como a requerida nos autos (suspensão CNH) de cunho 

coercitivo, tem o condão de pressionar o devedor para que cumpra com a 

sua obrigação. De outro lado, não se pode descartar a necessidade de 

que, além do nítido caráter coercitivo, a medida tenha efetividade de 

alcançar o direito almejado. No caso, não vislumbro que a medida 

requerida tenha o cunho de alcançar efetivação buscada, qual seja, a 

satisfação do crédito exequendo. Ademais, não entendo que seja 

proporcional, uma vez que embora tenha s devedor deixado de efetuar o 

pagamento da dívida, compareceu à audiência de conciliação designada e 

apresentou proposta de acordo, ao contrário da parte credora que sequer 

compareceu ao ato e tampouco se manifestou quanto a proposta do 

devedor. Muito embora a composição amigável não seja impositiva, se 

trata de um meio bem mais eficiente de alcançar a satisfação do crédito do 

que a simples suspensão da CNH do devedor, que a meu ver, por si só, 

não será eficiente para que o devedor cumpra com o pagamento integral 

da dívida na forma almejada pelo credor. Portanto, considerando o caráter 

excepcional de aplicação de medidas atípicas, e a ausência de efetividade 

da medida em busca da efetivação do direito almejado, qual seja, a 

satisfação do crédito, INDEFIRO por ora o pedido de suspensão da 

habilitação do executado. Intime-se o credor para que se manifeste 

requerendo o que entender pertinente para satisfação do crédito no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

JUAREZ RODA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000847-28.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião 

proposta por Luiza Gedy Gomes de Arruda em face de Geap Autogestão 

em Saúde. Tramitando regularmente o feito, foi informado o falecimento da 

autora (ids. 6865991, 8036203), contudo, o advogado da autora requereu 

o prosseguimento do feito com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. O advogado da autora foi intimado para regularizar a 

representação processual nos autos, contudo, deixou transcorre o prazo 

sem manifestação (id. 9675724). No despacho de id. 10365405 foi 

renovada a intimação do autor para proceder com a realização, tendo o 

advogado solicitado o prazo de 30 dias de suspensão para cumprimento 

da diligência (id. 11418344), o que foi deferido por este Juízo (id. 

11612756). No entanto, decorrido o prazo concedido, a Requerente não 

cumpriu com a providência anotada (id. 15049251). É o breve relatório. 

Decido. De acordo com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, o processo será extinto quando se verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Nesse sentido, é cediço que a regularidade na representação 

das partes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, acarretando sua irregularidade em extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Neste rumo, o artigo 76, §1º, inciso I do Código de 

Processo Civil, estabelece que se o Autor não cumprir o despacho que 

determinar a regularização da sua representação processual o processo 

será extinto, in litteris: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a 

irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e 

designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida 

a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o 

processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será 

considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será 

considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que 

se encontre. No caso, ressalto que a o advogado da autora deixou 

transcorrer o prazo concedido sem levar a efeito as providências 

anotadas, quais sejam, a sucessão da sucessão processual e 

regularização da representação processual. Ressalto que o prazo 

concedido foi mais do suficiente para a providência, tendo em vista que o 

advogado vem sendo intimado para suprir a falta há mais de um ano. Posto 

isto, em razão da falta de pressuposto de constituição e de 

prosseguimento válido e regular do processo, outra alternativa não resta 

senão julgar extinto o processo. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 76, §1º, inciso I e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos procedendo com as baixas 
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necessárias. Cumpra-se. Como a requerente é beneficiária da gratuidade 

da justiça Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001647-85.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDGAR PINTO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de “Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes” opostos por Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais, sob o fundamento de que a sentença contida no id. 

15017707 apresentou erro quanto ao cálculo da condenação, uma vez 

que teria utilizado segmento anatômico diverso do indicado no laudo 

pericial. Requereu o acolhimento dos presentes embargos para que seja 

retificada a sentença, sanando o suposto erro material indicado, 

constando o valor da indenização no importe de R$843, 75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Intimado, o Autor se 

manifestou no id. 15686110, requerendo a rejeição dos embargos, 

concordando com a sentença proferida. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro 

CIA de Seguros Gerais. Tratando-se de Embargos de Declaração, 

necessário se faz que a parte ao opô-los, demonstre em seu requerimento 

que a decisão judicial esteja maculada por omissão, obscuridade ou 

contradição. In verbis: De acordo com o Art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material; No caso, o Embargante manejou os 

presentes aclaratórios sob o argumento de que ocorreu erro material na 

sentença proferida nos autos no que tange ao cálculo realizado por este 

Juízo para quantificação da indenização, tendo em vista a utilização de 

segmento anatômico diverso do indicado pelo laudo pericial Da leitura da 

sentença (id. 15017707) constata-se que realmente houve erro deste 

Juízo quanto a adequação da invalidez indicada pelo laudo pericial ao 

segmento anatômico contido na tabela anexa à Lei que rege o Seguro. 

Isso porque, conforme se extrai dos fundamentos expostos na sentença, 

este Juízo entendeu pertinente a conclusão do laudo pericial, bem como o 

grau de invalidez apontado por ele, contudo, no momento de realização do 

cálculo para fins de indenização, apontou segmento anatômico diverso do 

indicado na perícia, incorrendo em erro/contradição. Assim, os presentes 

embargos devem ser acolhidos, pois é verossímil a existência de erro no 

julgado, devendo o cálculo observar a correta adequação da invalidez 

suportada, segundo o laudo pericial, ao segmento anatômico pertinente 

descrito na legislação em contexto. Sendo assim, como o laudo pericial 

concluiu que o Autor foi acometido por invalidez parcial permanente em 

razão de lesão no joelho (id. 14315005), e havendo segmento anatômico 

específico para a invalidez do caso em apreço, qual seja: “Perda completa 

da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, este será o segmento 

adequado a ser utilizado para fins de cálculo do valor da indenização. 

Sendo assim, havendo perda parcial incompleta com repercussão leve na 

porcentagem de 25%, o valor indenizatório deve ser apurado com o 

seguinte cálculo: R$13.500,00 - 25% (valor máximo de indenização para o 

segmento – joelho) = 3375/33,75 x 25% (porcentagem lesão do Autor), 

culminando no montante indenizatório de R$843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos). Assim, o valor da indenização 

que faz jus o Autor é R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), que devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso e acrescido de juros de mora (1%) a partir da citação. Sendo 

reduzido o valor da condenação, há alteração na proporção condenatória 

de custas e honorários entre as partes. Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto e ACOLHO os presentes embargos para sanar o erro 

material/contradição apontados na sentença, para que seja o cálculo 

relativo a indenização promovido da forma supracitada, utilizando o 

segmento adequado a invalidez apontada pelo laudo pericial, condenado a 

Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Neste rumo, a parte 

dispositiva da sentença constará nos seguintes termos: “Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a 

Requerida ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao 

Autor, no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

e cinco centavos), corrigidos desde a data do evento danoso e acrescido 

de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo sucumbência 

recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, 

fica o Autor condenado a 77,68% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 22,32 % do valor devido. No que tange aos honorários, 

arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor condenado ao 

pagamento de 77,68% do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do Autor 

no percentual de 22,32 % do valor arbitrado.” No mais, permanece 

incólume a sentença proferida. Cumpra-se nos termos da sentença. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

JOSE LOMBARDI FILHO (RÉU)

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004314-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDIR NATAL ZAMPIRON, ANA MARIA SANTIAGO RÉU: JOSE 

LOMBARDI FILHO, ANDRESSA SANCHES LOMBARDI Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por VALDIR NATAL ZAMPIRON e ANA MARIA SANTIAGO em face de 

JOSÉ LOMBARDI FILHO e ANDRESSA SANCHES LOMBARDI. O processo 

teve seu curso regular, com a citação dos requeridos e oferecimento de 

defesa. Sobreveio agora a informação de transação (id. 15750826). Da 

leitura do acordo não se verifica qualquer vício aparente que obste o 

possibilidade de sua homologação. Logo, a homologação se impõe! Diante 

do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, acostado no id. 15750826, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Dispensadas as 

custas, uma vez que deferido o benefício da justiça gratuita. Custas 

remanescentes ficam dispensadas também por força do art. 90, §3° do 

CPC. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se, independente de 

trânsito em julgado. Cáceres/MT., 08 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002133-70.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELTON CEBALHO TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Nelton Cebalho 

Teixeira, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação 

de cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, alegando, em síntese, ter sido vítima de 

acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou 

invalidez de natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido 

na esfera administrativa, recebeu o valor de R$1.350,00 (Um mil trezentos 

e cinquenta reais) a título de indenização, contudo, entende que faz jus a 

complementação do valor na quantia de R$6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). Juntou os documentos (ids. 13150314 a id. 13150321). 

Foi realizada audiência concentrada, e tentada a composição, as partes 

não chegaram a um acordo (id. 14310526). Na oportunidade, o Autor foi 

submetido à avaliação médica, sendo o laudo anexado no id. 14310493. A 

Requerida apresentou defesa (id. 13729241), alegando, preliminarmente, 

inépcia da inicial, sob o fundamento de não decorre logicamente os fatos à 

conclusão do pedido. Alega ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo em razão do comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Afirma que em razão do pagamento na via 

administrativa o autor teria dado plena e irrevogável quitação à 

indenização pleiteada, razão pela qual a ação deve ser julgada extinta sem 

resolução do mérito. No mérito, em resumo, defende a improcedência do 

pedido e refuta a necessidade de complementação, pois, segundo a Ré, a 

indenização teria obedecido ao grau de extensão da lesão e em 

observância à tabela anexa à legislação pertinente, proporcionalmente à 

lesão sofrida. Impugnação à contestação no id. 14174067. O autor se 

manifestou quanto ao laudo pericial no id. 15165558, concordando com o 

grau de lesão apontado. A Requerida se manifestou no id. 15261720, 

apontando o valor de R$42.025, para fins de complementação da 

indenização. Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Nelton Cebalho Teixeira, qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou em Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, na qual se discute 

se há valor remanescente relativo a indenização de seguro obrigatório a 

ser paga ao Autor. Refuto as preliminares arguidas. No que se refere a 

alegada inépcia da inicial, tenho eu não merecem prosperar as alegações 

da Requerida. Na exordial estão presentes os requisitos genéricos dos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, de maneira que a exordial 

atendeu as exigências legais atinentes à espécie, permitindo, em plenitude, 

o exercício do direito de defesa da parte ré. Ademais, a peça exordial 

expôs a causa de pedir e deduziu pedido correlato, levando a 

possibilidade de interpretação da exordial. Sendo assim, afasto a 

preliminar de inépcia. No que diz respeito a juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceiro, ressalto que o requisito indispensável 

exposto pelo art. 319 do CPC é a indicação do endereço na inicial, o que 

foi realizado pelo autor. Deste modo, não havendo indícios de fraude 

processual nos autos no que é relativo ao endereço indicado, permanece 

a boa fé processual, razão pela qual acolho o endereço apontado pelo 

Autor. No mais, rejeito a preliminar de carência da ação, uma vez não que 

se encontra demonstrado nos autos o interesse de agir da parte autora. O 

interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Assim, ainda que tenha 

ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga. Ademais, o pagamento realizado não 

implica renúncia ao direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito 

o beneficiário. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores e/ou 

plena quitação devem ser expressas. Portanto, tenho que o interesse do 

Autor resta configurado pela necessidade de ingresso da demanda em 

busca da tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização 

do seguro obrigatório. Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do 

mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: 

“A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram a certidão de ocorrência (id. 13150316) e documentos 

médicos acostados nos ids. 13150317, 13150318, 13150319 que indicam 

o atendimento médico de emergência, tendo o autor sido conduzido até o 

hospital com escoriações pelo corpo e lesão exposta em razão do 

acidente sofrido. Ademais, as partes não divergem quanto a ocorrência do 

acidente e a invalide sofrida, tendo a Requerida inclusive realizado 

pagamento de valores relativos à indenização na esfera administrativa. 

Deste modo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e 

as lesões sofridas pela vítima, ora Autor. Sendo assim, o cerne do litígio 

diz respeito quanto a quantia paga na via administrativa, uma vez que a 

Autor entende fazer jus a complementação da quantia recebida, enquanto 

a Ré defende que houve quitação da indenização, paga proporcionalmente 

à extensão da lesão sofrida. Pois bem, a vítima foi submetida à avaliação 

médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e 

Dr. Otávio J.de Paula Jr., cujo laudo foi acostado no id. 14310493. Referido 

laudo constatou que a fratura do Autor culminou em invalidez permanente 

parcial incompleta em razão de dano anatômico e/ou funcional no 

segmento estrutura Crânio Encefálica, de natureza leve, com repercussão 

de 25% (vinte e cinco por cento). Muito embora este Juízo não esteja 

adstrito ao laudo pericial, vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de 

maneira clara a existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, 

a avaliação foi realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato 

que desabone o laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a 

avaliação. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor 

da indenização é especificado na tabela como “Leões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais...”, que garante 

uma indenização de até 100% do valor máximo segurado. Como no caso 

houve dano parcial incompleto de natureza leve, com repercussão de 25% 
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(vinte e cinco por cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima - 

Autor é R$3.375, 00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

considerando o seguinte cálculo: 13.500/100= 135x 25% = R$3.375,00. No 

entanto, como o Autor já recebeu na via administrativa o valor de 

R$1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), faz jus ao recebimento 

do valor remanescente de R$2.025, 00 (dois mil e vinte e cinco reais), que 

deverá ser atualizado a partir do requerimento administrativo e acrescido 

de juros de mora de 1% a partir do da citação. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a 

Requerida ao pagamento do valor de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco 

reais) ao Autor, corrigidos a partir da data do protocolo do pedido 

administrativo, e juros de mora, a partir da citação. Existindo sucumbência 

recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, 

fica o Autor condenado a 69,09% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 30,91% do valor devido. No que tange aos honorários, 

arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor condenado ao 

pagamento de 69,09% do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do Autor 

no percentual de 30,91% do valor arbitrado. Como o Autor é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de 

sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor para que 

implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000426-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES Alvará Eletrônico n° 440262-6 / 2018 

Segunda-feira, 1 de Outubro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo 

Código Processo 1000426-04.2017.811.0006 Requerente: 567.698.578-04 

Advogado: RENATO CESAR MARTINS CUNHA Requerido: ESTADO DE 

MATO GROSSO Advogado: ESTADO DE MATO GROSSO-MT Beneficiário: 

RENATO CESAR MARTINS CUNHA Conta Judicial 2800126319487 Valor: 

R$ 8.031,98 (oito mil e trinta e um reais e noventa e oito centavos) 

Autorizado: RENATO CESAR MARTINS CUNHA CPF/CNPJ: 902.590.091-72 

Data de Emissão: 01/10/2018 Titular Conta RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA CPF/CNPJ Titular Conta 902.590.091-72 Banco Agência Conta 001 

- Banco do Brasil S.A. 0184 380415 Forma Liberação Crédito no BB Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Observação: CERTIFICO que 

decorreu o prazo para que o Requerido impugnasse a expedição deste 

alvará, bem como que a procuração concedendo poderes ao advogado 

para receber o referido alvará em nome do credor está no evento 

14972027 e determinação para expedição deste alvará no evento 

14593895 e dados bancários 15211927. Usuário: JULIENNE DE MELO 

AGUIRRE Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005514-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (AUTOR(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/12/2018 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140510 Nr: 10152-29.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES REZENDE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140000 Nr: 9630-02.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZIO VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130560 Nr: 9192-10.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYHSA ATALA GOMES CURVO, RENILCE 

MIRANDA CEBALHO BARBOSA, SANDRA RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL 

HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Improcedência", de 

27/04/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10298, de 19/07/2018 e publicado 

no dia 20/07/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, 

representando o polo passivo. CERTIFICO, ainda, que o recurso de 

apelação retro é TEMPESTIVO e isento de preparo; assim, amparada pelo 

art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos, via DJE/MT, para 

que, no prazo de 15 dias, contrarrazoe ao apelo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141071 Nr: 10731-74.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAGLIARDI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140518 Nr: 10160-06.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUSTINO VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166567 Nr: 3499-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189529 Nr: 7955-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CRISTÓVÃO DE SOUZA BISPO, JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153548 Nr: 851-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192210 Nr: 9663-50.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: AIRENO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-02.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HENRIQUE LEITE (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADAO DOS COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDA LTDA. (REQUERIDO)

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GERALDO LEAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR os advogados das partes da sentença- ID-8168957. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GERALDO LEAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012748-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEGONHA CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)
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EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO REQUERENDO 

O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CLEILCE MARIA SILVA ARAUJO CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000801-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DA SILVEIRA CRUZ 70104379120 (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15771253), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012087-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO (ADVOGADO(A))

CAMILA DE CARVALHO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15771253), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001644-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETINIEL LIMA DE PONTES (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15770902), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003945-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15770591), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010156-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARILDO DOS SANTOS ASSIS (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15770417), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15769734), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DALILA MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15769710), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001906-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PEDRO NUNES MOTA (EXEQUENTE)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15769710), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15769170), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DALILA MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15769710), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011742-65.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PORTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO NOBRE CASTELLO (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

BANCO BV FINANCEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HUGA LARA CASTRILLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PATRICK LE BOURLEGAT (REQUERENTE)

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZIR JUVENAL ALVES BASTOS - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: 1- a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. 

2- INTIMAÇÃO DA DECISÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDERICO DEMELLO GARCIA (REQUERENTE)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005644-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação JuizadoData: 21/01/2019 Hora: 17:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (REQUERENTE)

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY C. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004973-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEIDE DE FATIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, Intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL CONFORME ID 13521920

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011585-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FREITAS BORGES (ADVOGADO(A))

LOUANE MARTHA TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011585-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LOUANE MARTHA TOLEDO 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 27 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO 218235 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO 

Processo: 1002068-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SONIA 

ALVES REQUERIDO: LUZIA DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte rerequerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

juntar em nome da autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 11 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004085-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SILVA MENDES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004085-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALERIA APARECIDA SILVA 

MENDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou 

requerer o que entender de direito acerca da manifestação de ID 

13015565, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005627-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da 

parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos 

autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010931-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCILIO ILSON MONTEIRO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010931-03.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: MARCILIO ILSON MONTEIRO 

LOPES Vistos, etc. Intime-se o Exequente para que junte cálculo 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizada a 

tentativa de penhora no valor do débito indicado na sentença proferida 

nos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011373-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO EUZEBIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011373-66.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

SEBASTIAO EUZEBIO DE ALMEIDA Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010196-67.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ARRUDA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012823-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 101 de 802



Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012823-44.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO LUIZ MARTINS DE 

CASTRO REQUERIDO: O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 27 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011540-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODMAR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011540-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ODMAR DE JESUS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca dos documentos de 

comprovação juntados pelo Requerido, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROCA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELYMAR C. ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000851-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MASSAROCA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: KELYMAR C. ARRUDA SILVA 

Vistos, etc. Recebe-se a petição inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Proceda 

a secretaria da vara com o agendamento de audiência de conciliação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012479-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DE AZEVEDO FRANCA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012479-63.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JONES DE AZEVEDO 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos acerca do documento de comprovação juntado pelo Requerido 

no ID 7272210, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006513-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006513-73.2017.8.11.0006. REQUERENTE: REINALDO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Acolhe-se a justificativa 

apresentada nos ids. 15385817 e 15385818. Proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas da nova data. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERENTE)

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001855-69.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE POUSO GOMES 

REQUERIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007629-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FAGNER SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007629-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FAGNER SILVA DE MORAES 

REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007633-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA LOPES 

REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007632-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLANDA DA FONSECA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007632-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIANE OLANDA DA 

FONSECA MARTINS REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA 

CAPITALIZACAO S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007618-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007618-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006978-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006978-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADELAIDE GOMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MALVINA CLARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002123-94.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MALVINA CLARA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

IRACI DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006943-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IRACI DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006106-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

LUCIANA PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1006106-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA PAIXAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

DIEGO FARIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007025-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO FARIAS NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFERSON ROBERT DE LUQUE FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ROBERT DE LUQUE FRANCO (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DA CONCEICAO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003419-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARCO CESAR SOUZA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005733-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

ACY SILVA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 Hora: 17:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003422-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA NUNES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA TEIXEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

WANDERLY MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007008-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007008-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JUAN CHAEIN COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMIL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007004-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AMIL SANTANA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002043-62.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005609-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

ZENELI DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005609-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ZENELI DE FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA, e 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006930-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEUSMAR BISPO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006533-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006533-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALYSON VINICIUS PINHO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006974-45.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELA ANA DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006972-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006972-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELA ANA DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006291-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IZAQUEU GONCALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006107-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EURINEMAR DA COSTA JOVANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006107-52.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EURINEMAR DA COSTA 

JOVANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006888-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FELIPE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006888-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FELIPE FLORES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006534-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

TEREZA DOS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006534-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA DOS PASSOS 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006944-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

RANIERES LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006944-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RANIERES LEITE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006952-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EDILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006952-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007726-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007726-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SHEILA DE JESUS RIBEIRO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

OSVALDINA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA GIMENEZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARGARIDA MERGAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARGARIDA MERGAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MERGAR (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DE ANDRADE E SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005574-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 

Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 16:45 (MT), 

devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NUNES GOVIO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/11/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

BRENO VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012172-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLORI FERNANDO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 195932 Nr: 983-42.2016.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR MARTINS PASTOR, MARCO ANTONIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, OZENIR MARTINS PASTOR, 

PARA:

1) COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 12 DE MARÇO DE 2019 ÀS 15:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE;

2) NOS TERMOS DO ARTIGO 357, § 4°, DO CPC, APORTAR NOS AUTOS 

ROL DE TESTEMUNHAS DE DEFESA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 209722 Nr: 9838-10.2016.811.0006

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT

 INTIMO O DRº (ES) DANILO VITOR MARTINS CUNHA, (A) ADVOGADO (A) 

DA AUTORA DO FATO, ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA, A 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DESIGNADA 

PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. 

DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, 

ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232938 Nr: 3054-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terceira Vara de Mirassol D'Oeste, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/mt

 Vistos etc,

Haja vista a informação verbal dada pelo Gestor Judiciário nesta data de 

que a testemunha não mais pertence ao efetivo, pois está na reforma, sem 

notícias acerca de seu endereço, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 149740 Nr: 8421-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA FABRIZIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER a 

acusada PAOLA FABRIZIA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

estudante, natural de Porto Velho/RO, nascida em 15/10/1985, filha de 

Francisco Antonio de Moraes de Souza e Maria de Lourdes Pereira 

Gomes, residente e domiciliada à Avenida Amazonas, nº 679, Jardim 

Santana, Porto Velho/RO, da imputação que lhe é irrogada, por não existir 

prova suficiente para a condenação, o que faço com arrimo no Art. 386, 

VI, do Código de Processo Penal. Determino que a substância 

entorpecente apreendida seja incinerada, juntando-se no processo o 

competente Auto. Intime-se o Ministério Público para tal fim.Após o trânsito 

em julgado, às comunicações necessárias e arquive-se com as baixas de 

estilo. P.R.I. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237486 Nr: 6266-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, 

qualificado nos autos, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de frequentar bares e locais 

que envolvam o consumo de bebidas alcoólicas, após as 22:00 horas.e) 

PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO E SE APROXIMAR DA VÍTIMA 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS.ANTES DA SOLTURA, A VÍTIMA DEVERÁ 

SER INTIMADA DA PRESENTE DECISÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 

21 DA LEI N. 11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade 

CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, 

advertir o acusado de que, ciente das medidas cautelares aqui impostas, 

estas deverão ser rigorosamente cumpridas pelo mesmo, bem como as 

medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, sob pena de 

ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 

316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP. Ciência 

ao Ministério Público, à Defesa e a Autoridade Policial.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225260 Nr: 10856-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA CRUZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 Destarte, para que não haja o prolongamento do trâmite processual do 

presente feito, com fundamento nos princípios da razoável duração do 

processo, ampla defesa, contraditório e disposição do art. 396-A, § 2º, do 

Código de Processo Penal, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, 

para patrocinar a defesa do denunciado LUIZ CARLOS DA CRUZ 

CARVALHO, bem como apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231615 Nr: 2187-53.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO CAETANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:

 Destarte, para que não haja o prolongamento do trâmite processual do 

presente feito, com fundamento nos princípios da razoável duração do 

processo, ampla defesa, contraditório e disposição do art. 396-A, § 2º, do 

Código de Processo Penal, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, 

para patrocinar a defesa do denunciado JOSÉ ANTÔNIO CAETANO 

CABRAL, bem como apresentar resposta à acusação, no prazo 

legal.Intime-se o acusado José Antônio Caetano Cabral.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Vistos, etc.
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Acolho a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino que o Sr. Gestor 

Judiciário fiscalize o cumprimento da missiva expedida às fls. 238/239, 

solicitando o seu cumprimento com máxima urgência.

Após a juntada da citada carta precatória devidamente cumprimento, 

abra-se vista ao Ministério Público e depois a Defesa, para apresentação 

das alegações finais no prazo legal e sucessivo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222099 Nr: 8577-73.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CEBALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado ADEMIR CEBALHO DOS 

SANTOS, brasileiro, nascido em 19/05/1991, filho de José Bernardo dos 

Santos e Julieta Cebalho da imputação a que se sujeitou nestes autos, o 

que faço com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, 

feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se. 

P.R.I.C.Cáceres, 20 de setembro de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa 

da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 220152 Nr: 7302-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar contra 

razões ao agravo de fls.26/34, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as)DAMIEN REYES 

PUERTAS e ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA, ,que os autos 

encontran-se com vistas para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS no 

prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 4946-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF, ALF, ECGDS, IN2, DPE, PMDSDA, KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - OAB:12430/GO, 

LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - OAB:20346/GO

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pleito formulado pela defesa às fls. 

1.058/1.059, devendo o peticionante diligenciar, utilizando-se dos meios 

necessários para a descoberta dos números dos processos e datas das 

audiências.Em relação à missiva expedida em fls. 1.042, expedida para a 

oitiva da testemunha Mário Cesar Barbosa Delgado, verifico que a mesma 

foi expedida a Juízo diverso do determinado por este Magistrado, devendo 

o sr. gestor solicitar a restituição da mesma, independente de 

cumprimento, bem como expedir Carta Precatória para a oitiva da 

testemunha junto ao Juízo de Cabedelo/PB, ou justificar o envio da mesma 

ao Juízo de Agua Boa/MT.Decorrido o prazo assinalado para o 

cumprimento das Cartas Precatórias, proceda-se o sr. gestor conforme 

preconiza o art. 988, §2º, da CNGC.Cumpra-se e intime-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 135041 Nr: 4079-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos 

da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes 

condições de seu regime SEMIABERTO:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de Colônia Penal, a 

partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana 

ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos finais de semana e 

feriados em que não estiver trabalhando; 3) Comparecer mensalmente em 

Juízo e comunicar a sua ocupação; 4) Não mudar do território da Comarca 

do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo; 5) Não 

frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 6) Não ingerir 

bebida alcoólica; 7) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de , deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública.Analisando os autos, verifico que o mesmo 

encontra-se em desacordo com a Resolução nº 113/2010, do CNJ, o qual 

foi alterado pelas resoluções nº 116/2010, 180/2013 e 237/2016.Assim, 

visando regularizar o presente PEP, oficie-se às Varas competentes da 

Comarca de Cáceres/MT solicitando o encaminhamento a este Juízo de: a) 

cópia do interrogatório do reeducando em Juízo e seus respectivos CD’s 

(cf. Art. 1º, inciso II, da Resolução nº 113/2010, do CNJ); Determino ainda 

ao sr. gestor que proceda a devida juntada aos autos de certidão de 

Antecedentes criminais do reeducando, nos termos do art. 1º, V, da 

Resolução nº 113/2010, do CNJ, bem como da certidão carcerária, que 

deverá ser requisitada à Diretoria da Cadeia Pública local.Após cumpridas 

as determinações, que deverão ser renovadas, caso transcorrido prazo 

superior a 10 (dez) dias sem a devida resposta, elabore-se cálculo de 

pena.Oportunamente, ao Ministério Público e em seguida intime-se a 

defesa constituída do reeducando para manifestação em relação ao 

cálculo de pena.Cumpra-se, com as cautelas legais.Expeça-se o 

necessário.Após, conclusos.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessários.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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M. D. S. (ADVOGADO(A))

P. O. L. (AUTOR(A))

P. O. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) 

correspondência (s) devolvida (s) (id 15236045 e 15804378), 

manifestando-se no prazo de 05 (cinco) dias. Diamantino, 08 de outubro 

de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101875 Nr: 2403-22.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lorin, Lorenice Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Allvaro C. N. Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) CELSO LORIN E OUTRA

Localidade: ZONA URBANA - ALTO PARAGUAI - MT

Valor: R$ 90,00

Finalidade da Diligência: PENHORA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33761 Nr: 2016-85.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joana Sartori Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Certifico que o advogado Dr. IVALDIR PAULO MUHL, inscrito na OAB_MT 

sob nº 14573, fez carga dos autos código 33761 nº 

2016-85.2007.811.0005 no dia 31/07/2018, conforme andamento no 

sistema APOLO, não tendo devolvido os autos a secretaria até a presente 

data. Assim, nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

advogado DDr. IVALDIR PAULO MUHL, para devolver os autos código 

33761 nº 2016-85.2007.811.0005, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 258 Nr: 845-21.1992.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvindo de Freitas Azambuja, Braz de Freitas 

Azambuja, Laucídio Azambuja de Freitas, Antonio Sérgio Pereira dos 

Santos, Antonio Pereira dos Santos, Fanny Maria Pereira dos Santos 

Barbieri, Pedro Luiz Davoglio Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Benossi, Edson Gomes Martins - Mão 

Branca, José Ferreira dos Santos - Zé Baiano, Vilson Vicente Calisto, 

Jaime Verry Filho, Carlos de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juarez de Souza Lima - 

OAB:MT/2291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Eduarda dos Santos Pirajá, OAB/MT 20.557, do teor do 

despacho que deferiu o pedido de desarquivamento pelo prazo requerido: 

Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 280. Em nada requerido em 20 (vinte) 

dias, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16037 Nr: 2179-41.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimo as partes para que, se manifestem acerca do inteiro teor do ofício 

nº 575/2018 de fls. 71 verso.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110231 Nr: 2737-22.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Gildasio 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário de queiroz Barbosa Neto 

- OAB:308.958/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 110231

DESPACHO

Vistos, etc.

 Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual.

 Certifique-se a tempestividade das petições das partes requeridas.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 2610-65.2008.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronildes Silva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 
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JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Sem custas e taxa 

judiciária, eis que fora concedido benefício da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte requerente. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 02 de outubro de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130030 Nr: 2861-34.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Demgenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Cristiano - 

OAB:OAB/PR 86.189

 Código 130030.

 Vistos,

I – Designo a audiência de Interrogatório do réu Jose Demgenski para o dia 

14 de fevereiro de 2019, às 17h00min, primeira data livre na pauta.

II – Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 03 de outubro de 2018.

 Raul Lara Leite

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115667 Nr: 1191-92.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandicleides Bandeira Lima, Julian Junior 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - OAB:5849/O

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 08 de Outubro de 2018.

PATRÍCIA FERREIRA VARGAS

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-17.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010605-17.2013.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO DOS SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que informe se houve o recebimento dos valores 

depositados nos autos. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 05 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000653-94.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO 

EXECUTADO: FERNANDO DIAS SOARES Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido 

do exequente de liberação do valor bloqueado, uma vez que o executado 

não foi intimado pessoalmente da penhora online de dinheiro positiva 

realizada, já que não possui advogado nos autos. 2. Assim, cumpra-se os 

itens 1 e 2 da decisão de id. 14980877. Cumpra-se. Diamantino, 5 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TARZAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010231-30.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: TARZAN RODRIGUES DA 

COSTA EXECUTADO: J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para dar continuidade aos atos executórios, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 05 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-93.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

JOANITA LOPES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

KADD HAEG MACIEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010113-93.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: JOANITA LOPES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: DEBORA CRISTINA SILVA DE JESUS Vistos, etc. 

Considerando o bloqueio parcial de valores nas contas de titularidade da 

executada, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na 

ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. No silêncio, libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da exequente. Oportunamente, intime-se a parte 

exequente para que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, 

indicando bens passiveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-11.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE SABO OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010241-11.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE SABO OLIVEIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: ADILSON RODRIGUES TANAN Vistos, etc. 

Considerando a informação da DPE, intime-se a parte executado, 

pessoalmente, para efetue o pagamento do débito no prazo de 15 dias, 

sob pena de bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 05 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULA LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001051-41.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: FLADEMIR LAERCIO HANNEL 

EXECUTADO: EMERSON PAULA LEMES Vistos, etc. Considerando a 

informação contida na CP devolvida, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste, indicando o endereço correto da parte executada no prazo 

de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

ADALBERTO VITALINO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

ROSEANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADVANIO LEOCADIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001230-72.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADALBERTO VITALINO DE 

MORAES REQUERIDO: MARCOS DOS SANTOS SILVA, ROSEANE DOS 

SANTOS, ADVANIO LEOCADIO DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerida para que se manifeste quanto aos documentos e fotos juntadas 

contida no id. 14682436 - p. 1/3, a fim de se preservar o contraditório, em 

cinco dias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010194-37.2014.8.11.0005. REQUERENTE: LIBANIO DE ALMEIDA 

ARAUJO FILHO REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-31.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010024-31.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000670-33.2017.8.11.0005. REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 5 dias, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-04.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010871-04.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ADALBERTO HILARIO 

PASQUALETTO DALCHIAVON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BENEDITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000935-35.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DOMINGOS BENEDITO DO 
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NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Nada sendo requerido 

no prazo de 5 dias, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010700-47.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010700-47.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA JOSE ALMEIDA 

MORAES REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011155-12.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DARZERINA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

AMERICEL CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011155-12.2013.8.11.0005. REQUERENTE: DARZERINA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL CLARO S/A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-25.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010533-25.2016.8.11.0005. REQUERENTE: CLEMAR CELSO GIACOBBO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL , CIELO S.A. Vistos, etc, Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-42.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON EUGENIO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010043-42.2012.8.11.0005. REQUERENTE: WANDERSON EUGENIO 

MORAES DA SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, 

etc. Nada sendo requerido no prazo de 5 dias, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010192-96.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FAGNER CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 08 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-37.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WANDERLEY MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010625-37.2015.8.11.0005. REQUERENTE: WANDERLEY MORAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-47.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MARILZETI AGUSTINHO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010064-47.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MARILZETI AGUSTINHO DA 

SILVA CAMPOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-16.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OZORIO BARBOSA (REQUERENTE)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001279-16.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAQUIM OZORIO BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014893-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA (REQUERENTE)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014893-08.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO MENDONCA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Considerando a concordância 

da parte exequente quanto aos valores depositados inicialmente nos 

autos, e tendo em vista o depósito de valor em excesso pela executada 

posteriormente, libere-se o valor de R$ 1.556,28 (mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) em favor da parte 

executada. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA NEVES PREUSS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000717-07.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOSELITA NEVES PREUSS 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010494-28.2016.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nada sendo 

requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido BANCO DO BRASIL para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-38.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTIANE PERON MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

ALINE SIMONY STELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAR a procuradora da exequente para manifestar quanto a Certidão 

do Oficial de Justiça..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-87.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO DE CAMPOS BUENO (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010266-87.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ALOISIO DE CAMPOS BUENO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 

2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já 

não tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e 

passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 
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procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001209-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001209-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MATIAS CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. 1. Considerando que, por ora, não 

há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, postergo a análise 

para após a apresentação de contestação. É que em análise aos autos 

verifica-se a existência de vários contratos de cartão de crédito e 

consignados em mais de um banco descontados na folha de pagamento 

do autor, sendo prudente ouvir a parte reclamada para melhores 

esclarecimentos dos fatos. Além do mais, verifica-se que os referidos 

descontos denominados cartão de crédito BMG ocorrem desde 2013, de 

forma que não verifico perigo de dano na postergação da análise da 

tutela. 2. Designe-se audiência de conciliação. 3. Cite-se a parte requerida 

para os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 5 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001211-32.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MATIAS CASTRO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1. Considerando que, por ora, 

não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, postergo a análise 

para após a apresentação de contestação. É que em análise aos autos 

verifica-se a existência de vários contratos de cartão de crédito e 

consignados em mais de um banco em nome do autor, sendo prudente 

ouvir a parte reclamada para melhores esclarecimentos dos fatos. Além 

do mais, verifica-se que os referidos descontos denominados 

consignação ocorrem desde 2013, de forma que não verifico perigo de 

dano na postergação da análise da tutela. 2. Designe-se audiência de 

conciliação. 3. Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de 

que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 5 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001213-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MATIAS CASTRO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1. Considerando que, por ora, 

não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, postergo a análise 

para após a apresentação de contestação. É que em análise aos autos 

verifica-se a existência de vários contratos de cartão de crédito e 

consignados em mais de um banco em nome do autor, sendo prudente 

ouvir a parte reclamada para melhores esclarecimentos dos fatos. Além 

do mais, verifica-se que os referidos descontos denominados cartão de 

crédito ocorrem desde 2014, de forma que não verifico perigo de dano na 

postergação da análise da tutela. 2. Designe-se audiência de conciliação. 

3. Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5. Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 5 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIELLY MAYRA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000633-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIELLY MAYRA ALVES 
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SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GREICE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000203-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GREICE SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000487-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR FERREIRA 

BUENO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando 

as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSARIA MUNIZ GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001217-39.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSARIA MUNIZ GUERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo em parte presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade 

do direito alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, 

vejamos: A probabilidade do direito se encontra demonstrada através da 

fatura de energia juntada aos autos no valor de R$ 1.947,78, que 

corresponde a cobrança de recuperação de consumo de meses pretéritos 

supostamente não faturados, cuja qual não pode ensejar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante. Isto porque é vedada a suspensão de energia elétrica em 

virtude de débitos antigos, devendo, nesses casos, a concessionária 

propor ação ordinária de cobrança, eis que a suspensão de energia 

elétrica somente é permitida quando se refere a débitos atuais 

inadimplidos, o que não é o caso dos autos, pois conforme se infere 

através da carta enviada pela ré à autora (id. 15800582), o valor de R$ 

1.947,78 é referente a cobrança de consumo não faturado no período de 

07/2017 a 05/2018. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a 

parte reclamante corre o risco de ficar sem energia elétrica em sua 

residência, prejudicando sua atividade e forma de vida, no caso de 

eventual corte realizado pela ré em razão da presente fatura de 

recuperação de consumo. Sendo assim, presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, não resta alternativa senão proibir a 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora n° 6/1119446-1 

pelo débito retroativo em questão de R$ 1.947,78, com vencimento em 

15.10.2018. As faturas mensais referentes ao efetivo consumo de energia 

na unidade consumidora da autora deverão ser pagas pelo consumidor, 

sob pena de suspensão do fornecimento em sua unidade consumidora. 

Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência ao reclamante, o que 

faço com espeque no artigo 300 do CPC, e DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de efetuar o corte, ou, se já o realizou, 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade consumidora n° 

6/1119446-1, em relação ao débito pretérito em questão de R$ 1.947,78, 

no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 

100,00, limitados a 30 dias, no caso de descumprimento. Para tanto, 

INTIME-SE a parte reclamada. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 
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cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000058-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001314-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

HERMENEGILDO VALERIANO BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001314-73.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: HERMENEGILDO VALERIANO 

BORGES EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010620-49.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010620-49.2014.8.11.0005. EXECUTADO: SAL LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP EXEQUENTE: PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000927-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000927-58.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTIANE DE ALMEIDA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ZAGONEL DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000087-82.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RENAN ZAGONEL DE LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 05 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARINO BENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000701-19.2018.8.11.0005. REQUERENTE: OSCARINO BENTO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios 

desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente questão 

mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato acostado no 

id. 15271611 é ou não da parte reclamante, situação esta que passa 

necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, até porque se 

trata do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Portanto, como o caso em apreço exige prova pericial, não se encontra 

inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de 

menor complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a 

jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação aos 

demais documentos assinados pela parte autora, a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho, a 

prova pericial se mostra imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001290-45.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO BATISTA LUIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, considerando que o 

autor mesmo intimado para emendar a inicial manteve-se inerte, INDEFIRO 

a petição inicial com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, do CPC, 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito com base no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

nessa fase. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON CANAVARROS DE LIMA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000849-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WALISSON CANAVARROS 

DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, vez que a autora 

apresentou o extrato que lhe competia e a promovida não fez qualquer 

prova contrária apta a afastar a legitimidade do extrato de negativação. 

Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA desde 26.08.2015, tendo 

usufruído dos serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 

99677-9660 durante período anterior à anotação de crédito (id. 15322464), 

conforme faturas apresentadas em conjunto com a defesa, sendo que a 

ré demonstrou a existência de cadastro interno da autora que possui o 

mesmo número de contrato inscrito no SPC/SERASA. Ademais, a autora 

assinou o respectivo contrato para a prestação de serviços da ré, sendo 

que no ato da contratação a autora apresentou o mesmo documento 

pessoal anexado na petição inicial, afastando a possibilidade de fraude. 
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Neste particular, diante da semelhança a olho nu entre as assinaturas 

consignadas no documento pessoal da parte promovente e no contrato 

apresentado pela ré, não há que se falar em extinção por necessidade de 

perícia, vez que há clara identidade entre as assinaturas. Além disso, 

verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi 

localizada pela requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada 

agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve 

a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se 

falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, não 

há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada, sendo devido o pedido 

contraposto no valor de R$ 172,44. Imperioso mencionar, inclusive, que se 

há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir 

da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ R$ 172,44, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora, a partir desta decisão, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I, extinguindo o processo com resolução de mérito. Ainda, condeno 

a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente 

a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000367-82.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO DA ROSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada, razão pela qual pleiteia a declaração 

de inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada alega 

em resumo que os valores são devidos e inadimplidos, fato que ensejou a 

inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. 

De início, rejeito a única preliminar suscitada pela ré, eis que o nome do 

autor realmente está negativado pela ré no valor de R$ 330,62, de acordo 

com consulta realizada por este próprio juízo nesta data, não havendo o 

que se falar em extinção do processo sem julgamento do mérito. Passo ao 

exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato ou 

documento assinado pela reclamada apontando a referida contratação do 

débito, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações da reclamante, sem demonstrar sequer o cadastro 

interno da consumidora contendo as suas informações pessoais, envio de 

faturas, gravações de atendimento, dentre outras provas possíveis. Em 

resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 330,62, é indevida, 

portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela 

reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.540,00. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 330,62; b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, que deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-22.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AROLDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000759-22.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AROLDO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar suscitada pela ré, eis 

que a perícia é prova dispensável, sendo possível analisar o feito de 

acordo com os documentos apresentados nos autos. Passo a julgar o 

mérito. Embora alegue a parte autora o desconhecimento de débito 

contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de direitos de 

operações e outras avenças da empresa Natura, juntando aos autos 

certidão cartorária da existência de termo de cessão específico entre a 

empresa cedente a cessionária (id. 15358782, p.1) dos créditos 

decorrentes de operação/contrato firmado com o autor. Neste particular, a 

reclamada demonstrou a legítima origem do débito negativado, 

demonstrando que o contrato originário foi inscrito no SPC/SERASA por 

ausência de pagamento de compras na empresa Natura, logo, restou 

evidente que o contrato cedido é aquele que foi objeto de restrição 

creditícia no SPC/SERASA. Ainda, há de se notar que a assinatura aposta 

na ficha cadastral da Natura é idêntica em relação à que foi consignada na 

ocasião da audiência de conciliação e na que consta no RG do autor. 

Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de haver quitado a 

dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo credor 

(cessionário). Importante pontuar que os documentos apresentados pelo 

autor sequer foram objeto de impugnação pelo promovente. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VILSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000713-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VILSON DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Inicialmente, rejeito a hipótese de indeferimento do pleito inicial a pedido da 

ré, considerando que esta não trouxe qualquer prova hábil para impugnar 

a veracidade do extrato de negativação juntado pelo autor. Ainda, rejeito o 

pedido recente do autor para reconhecer a incompetência deste juízo, eis 

que as provas documentais são claras e suficientes para esclarecer a 

questão debatida, sendo prescindível a perícia técnica. Julgo o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. Da análise das provas firmo convicção pela improcedência dos 

pedidos. Em análise dos autos, observo que a reclamada demonstrou, sem 

margem para dúvida, a contratação dos serviços que originaram a dívida e 

consequente inscrição do nome do autor junto aos órgãos restritivos. Isso 

porque a reclamada juntou termo de adesão e contratação de serviços (id. 

15321580), assinado pelo próprio reclamante, ocasião em que contratou 

serviços mensais de telefonia para serem prestados no número (65) 

99645-2715. Digno de nota, ainda, é que a assinatura constante no 

documento carreado junto à procuração, declaração de hipossuficiência e 

no termo de audiência de conciliação é visivelmente a mesma assinatura 

aposta no contrato firmado entre as partes e guarda identidade com 

aquela aposta no documento pessoal da parte Reclamante. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência, já que não demonstrou nos autos sua situação regular ou 

alguma ilegalidade no agir da ré, não havendo necessidade de realização 

de perícia grafotécnica. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, vejamos alguns 

julgados: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 67,23 (sessenta 

e sete reais e vinte e três centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ATRAVÉS DE CONTRATO 

ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA COM A DA PARTE AUTORA – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – 

CONDENAÇAÕ EM PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a extinção do presente 

feito, diante da necessidade de pericia grafotécnica. Recurso Inominado 

nº: 0034824-06.2017.811.0002- RP Origem: Juizado Especial Cível do 

Cristo Rei Recorrente(s): WANDERLÉIA DE SOUZA Recorrido(s): CLARO 

S.A Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 21/08/2018 2. 
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No entanto, não há que se falar em condenação por danos morais, 

tampouco em procedência dos pedidos iniciais, notadamente quando a 

contestação apresentada pela parte Recorrida trouxe o contrato (mov. 

13.2) devidamente assinado pela parte autora, cópia dos documentos 

pessoais (RG e CPF) e extratos de ligações, o que evidencia regular 

contratação e utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte 

Reclamante. 3. Outrossim, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, 

tendo em vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes, bem 

como a condenação em pedido contraposto. 4. Dessa forma, a sentença 

deve ser mantida em sua totalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. 

RELATÓRIO Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado contra a 

sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nas razões 

recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade da reforma da 

sentença, para julgar extinto o processo, diante da necessidade de pericia 

grafotécnica. Já a parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo 

manutenção total da sentença. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

348240620178110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

22/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE 

TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, diante a regularidade do débito discutido, 

acolho o pedido contraposto formulado pela requerida a fim de que o autor 

quite a pendência financeira debatida nesta ação. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Julgo procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 113,98, que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. 

Ainda, condeno o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má 

fé no equivalente a 10% sobre o valor corrigido da causa e honorários 

advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa, conforme 

prevê o artigo 81, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça ao reclamante. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000724-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIVENI GONZAGA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Analisada a questão preliminar, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a 

origem do débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora 

em razão da suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço 

fato gerador da dívida através da demonstração de que a autora era 

correntista do banco requerido e que vem realizando diversos 

empréstimos pessoais para pagamento em única parcela mediante uso de 

cartão com senha, conforme se vislumbra dos relatórios bancários 

anexados nos autos. No caso dos autos, restou clara a existência da 

dívida inscrita no SPC/SERASA decorrente do inadimplemento do 

empréstimo no valor original de R$ 400,00 realizado pela autora, conforme 

se extrai do extrato pormenorizado juntado pela ré, sendo que o 

pagamento da dívida deveria ser feito no mês 06/2014 (id. 15380509, p.7). 

Logo, considerando a existência de conta corrente na agência do 

Bradesco próxima à residência da autora e pendência financeira em nome 

da autora em relação ao banco reclamado que coincidem com os dados 

negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem assim que o promovente não 

apresentou qualquer prova do adimplemento do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade da anotação de 

crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA e, por outro lado, o 

autor não demonstrou o pagamento de quaisquer dos empréstimos 

efetuados, tornando legítimas as negativações em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000720-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NYLCEIA CRISTIANE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Rejeito, por fim, a preliminar de 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, eis que 

a extrato apresentado foi extraído de site de consulta oficial conveniado 

ao SPC e, ainda, o comprovante de residência impugnado não teve a sua 

veracidade afastada por qualquer prova. Passo ao exame do mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da juntada de faturas de cartão de crédito com 

compras locais cadastrado em nome da autora, bem assim pelo extrato de 

renegociação de débito, sendo que a natureza do débito e o mês e ano da 

parcela que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito coincide com o 

objeto da renegociação de débito feita pelo autor em 13.06.2013 com o 

Banco requerido, cujo pagamento total só se efetivaria com o 

adimplemento de 20 parcelas (id. 15240721, p.6). Ainda, a alegação de 

exercício regular do direito de inscrever a autora nos órgãos de proteção 

ao crédito é corroborada com a demonstração de que a ré detinha os 

dados pessoais da autora e pelo fato de que a promovente possuía conta 

na Agência 1586-5 e Conta Corrente nº. 520514 na localidade de 

Diamantino, Cidade próxima de Alto Paraguai/MT. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita 

no SPC/SERASA, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesta linha, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Assim, não há se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Defito os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE PEREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000649-23.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOZIANE PEREIRA 

CONCEICAO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da apresentação do 

comprovante de débito (id. 15252172), que detalhava o CPF da autora, a 

origem da dívida e as previsão de pagamento de 10 (dez) parcelas no 

valor de R$ 104,33 cada (valor inscrito no SPC/SERASA), tendo sido tal 

documento devidamente assinado pela autora, guardando tal assinatura 

evidente semelhança em relação aos documentos pessoais que possuem 

a sua rubrica. Além disso, a autora sequer apresentou impugnação quanto 

à defesa e provas apresentadas pela promovida. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de 

rigor a procedência do pedido contraposto somente quanto à fatura 

negativada no valor de R$ 104,33. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 104,33 (cento e quatro reais e trinta e três 

centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 08 de outubro de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JOZIANE PEREIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000647-53.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOZIANE PEREIRA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Inicialmente, rejeito a hipótese de 

indeferimento do pleito inicial a pedido da ré, considerando que esta não 
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trouxe qualquer prova hábil para impugnar a veracidade do extrato de 

negativação juntado pela autora. Julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. Da análise das 

provas firmo convicção pela improcedência dos pedidos. Em análise dos 

autos, observo que a reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a 

contratação dos serviços que originaram a dívida e consequente inscrição 

do nome do autor junto aos órgãos restritivos. Isso porque a reclamada 

juntou termo de adesão e contratação de serviços (id. 15263349), 

assinado pela própria reclamante, ocasião em que contratou serviços 

mensais de telefonia para serem prestados no número (65) 99938-1492. 

Digno de nota, ainda, é que a assinatura constante no documento 

carreado junto à procuração, declaração de hipossuficiência e no termo 

de audiência de conciliação é visivelmente a mesma assinatura aposta no 

contrato firmado entre as partes e guarda identidade com aquela aposta 

no documento pessoal da parte Reclamante. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da parte autora junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

já que não demonstrou nos autos sua situação regular ou alguma 

ilegalidade no agir da ré, não havendo necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Assim, não há se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, os julgados: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 

67,23 (sessenta e sete reais e vinte e três centavos) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ATRAVÉS DE 

CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA COM A DA PARTE 

AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA – CONDENAÇAÕ EM PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em comento, a parte Recorrente 

pleiteia a extinção do presente feito, diante da necessidade de pericia 

grafotécnica. Recurso Inominado nº: 0034824-06.2017.811.0002- RP 

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): WANDERLÉIA 

DE SOUZA Recorrido(s): CLARO S.A Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni 

Data do Julgamento: 21/08/2018 2. No entanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente quando a contestação apresentada pela parte 

Recorrida trouxe o contrato (mov. 13.2) devidamente assinado pela parte 

autora, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e extratos de 

ligações, o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, 

fato inicialmente negado pela parte Reclamante. 3. Outrossim, mantenho a 

litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que a recorrida 

comprovou a relação entre as partes, bem como a condenação em pedido 

contraposto. 4. Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua 

totalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. RELATÓRIO Egrégia Turma: 

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou 

improcedentes os pedidos da inicial. Nas razões recursais, a parte 

recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença, para julgar 

extinto o processo, diante da necessidade de pericia grafotécnica. Já a 

parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo manutenção total da 

sen tença .  (P roced imen to  do  Ju i zado  Espec ia l  C íve l 

348240620178110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

22/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE 

TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, diante a regularidade do débito discutido, 

acolho o pedido contraposto formulado pela requerida a fim de que o autor 

quite a pendência financeira debatida nesta ação. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Julgo procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 125,93, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno o reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé no equivalente a 10% sobre o valor corrigido da 

causa e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da 

causa, conforme prevê o artigo 81, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça ao reclamante. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 10 de 

outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000847-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MICHELE LOPES DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, eis que a extrato apresentado 

foi extraído de site de consulta oficial realizada no site do SCPC, não 

havendo prova que afaste a veracidade do referido extrato. Pontue-se 

que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a ré não 

demonstrou a existência de pendências financeiras em nome da autora à 

época da propositura da ação, de forma que tal situação não se amolda ao 

entendimento jurisprudencial. Julgo o mérito. A autora sustenta que jamais 

travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Por 

sua vez a requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e requereu a 

improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 
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hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Embora tenha a ré 

apresentado print do cadastro interno do Banco, aquela não provou a 

efetiva contratação dos serviços pela autora, considerando que não 

juntou outras provas além do print mencionado e faturas com endereço 

diverso daquele declarado pela autora como o de sua residência em sua 

petição inicial. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, 

face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além 

disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se 

ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na 

exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; 

e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 08 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000769-66.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUZINETE CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado 

pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal 

fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar suscitada pela ré, eis 

que a perícia é prova dispensável, sendo possível analisar o feito de 

acordo com os documentos apresentados nos autos. Afasto a preliminar 

de conexão com os processos nº. 1000768-81.2018.8.11.0005 e 

1000767-96.2018.8.11.0005, considerando a ausência de identidade do 

pedido entre as ações, depreendendo-se que a autora nos demais 

processos discute relação jurídica advinda de contratos diversos do ora 

analisado. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do 

STJ, vez que inexistem anotações anteriores em relação às realizadas 

pela requerida, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. Julgo o mérito. Embora alegue a parte autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do Banco 

Bradescard, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo 

de cessão específico entre a empresa cedente a cessionária (id. 

15548501, p.1) dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado 

com o autor. Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do 

débito negativado, demonstrando que o contrato nº. 05067271591083007 

foi inscrito no SPC/SERASA por ausência de pagamento de dívida de 

Cartão de Crédito com vencimento original em 25.07.2015 quando a parte 

autora possuía conta no Banco Bradescard, logo, restou evidente que o 

contrato cedido é aquele que foi objeto de restrição creditícia no 

SPC/SERASA. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Por fim, apenas a título elucidativo, ressalta-se que a 

notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o 

escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. 

Não possui, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do 

cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. 

Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão 

de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na 

negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATIARA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000740-16.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NATIARA VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo, eis que a prova pericial é 

desnecessária ao caso, sendo possível resolver a questão de acordo 

com as provas documentais juntadas aos autos. Ainda, deixo de apreciar 

a preliminar de “demanda repetitiva objetivando lucro ao qual não tem 

direito”, tendo em vista que possui fundamentos afetos ao próprio mérito 

da causa. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da juntada do 

contrato de adesão devidamente assinado pela promovente, juntamente 

com a discriminação das compras efetuadas pelo cartão de crédito, que 

possuem valor e data coincidentes em relação ao débito que foi inscrito no 

SERASA/SPC. Ainda, a ré demonstrou a existência do cadastro interno da 

autora, que tinha cadastrado dados pessoais da autora, e, além disso, a 

ré apresentou até a foto da autora que foi registrada no momento da 

contratação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta linha, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no equivalente a 7% do valor da causa a ser revertido em favor 

da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, 

bem como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 7% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000618-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA TEREZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SPC através de extrato extraído de site credenciado ao SPC/SERASA, 

não sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito, sendo que, ademais, foi verificada a veracidade da negativação 

em consulta deste juízo no site do SPC. Afasto, ainda, a impugnação ao 

comprovante de endereço apresentado pela autora, considerando que a 

ré não apresentou qualquer prova que afastasse a veracidade do 

documento e, ademais, a própria ré apresentou print do sistema interno 

apontando como residência da autora este Município. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da apresentação de prints do sistema interno que demonstram a 

relação jurídica entre as partes, considerando a adesão à plano de 

telefonia pela autora em período anterior à negativação sob o nº. 

0247671558, para uso no telefone nº. 65 99696-8527, sendo que a ré 

apresentou extenso relatório do efetivo uso do Plano no mês anterior ao 

vencimento da fatura negativada (id. 15273808). Além disso, houve 

pagamentos durante a vigência do plano, o que afasta a hipótese de 

fraude na contratação. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 
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negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 205,24. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 205,24, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 08 de 

outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

VITALINA MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000664-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VITALINA MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SPC através de extrato extraído de site credenciado ao SPC/SERASA, 

não sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito, sendo que, ademais, foi verificada a veracidade da negativação 

em consulta deste juízo no site do SPC. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar 

a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até 

na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que 

caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos 

o contrato, atendimento telefônico ou documento assinado pela parte 

reclamante apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o 

que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada 

esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das 

alegações da reclamante, já que os prints apresentados são parcialmente 

ilegíveis, no cadastro interno da requerida não consta os dados pessoais 

da autora e, ainda, o endereço cadastrado para envio de faturas indica 

cidade diversa da indicada pela autora na petição inicial, não sendo 

possível afirmar se, de fato, o autor contratou os serviços da ré. Logo, 

não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. Além disso, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto 

porque, conforme consulta deste juízo o autor possui diversas 

negativações preexistentes no SPC, conforme segue: SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: VITALINA MUFARDINI GOMES DATA 

NASCIMENTO: 14/05/1985 CPF: 018.466.031-96 --------------------------------

----------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------------------------

---- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------------

-------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------------

-------------------- * CREDOR: TTALLYTA CONFECCOES ENT.ORIGEM: CDL - 

SINOP / MT DATA VENCIMENTO: 06/03/2017 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 7540 VALOR: 909,47 DATA INCLUSAO: 24/12/2017 

* CREDOR: SHOPSINOP.COM ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT DATA 

VENCIMENTO: 30/05/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

BRAS 66 3532-4095 SEMI J VALOR: 1.114,75 DATA INCLUSAO: 

21/11/2017 * CREDOR: OBA OBA FASHION CENTER ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 23/09/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 14776 VALOR: 818,70 DATA INCLUSAO: 

23/12/2014 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 

TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 01/04/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0251304262 VALOR: 216,30 DATA INCLUSAO: 

09/08/2016 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT ENDEREÇO: RUA DAS 

AMENDOEIRAS, 63 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SINOP / MT * ENT.ORIGEM: 

CDL - DIAMANTINO / MT ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR J.P.F. 

MENDES ES, S/N BAIRRO: JARDIM ELDORADO CIDADE: DIAMANTINO / MT 

------------------------------------------- RESULTADO ------------------------------

------------- >Consta(m) um total de 4 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) 

acima apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.987.193.548-6 04/10/2018 22:13:21-horario 

de Brasilia-FIM E, assim sendo, não havendo notícia de discussão judicial 

destes débitos e que o débito debatido nos autos tem como data de 

inclusão o dia 09/08/2016 nos órgãos protetivos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 
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APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto da pretensão 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000522-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO AMELIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. O autor alega, em síntese, que contratou 

empréstimo com a Ré no valor de R$ 5.655,00, o qual seria pago em 58 

parcelas de R$ 186,50, com início em 07/04/2012, e término em 

07/02/2017. Porém, mesmo após ter encerrado o financiamento e os 

descontos consignados, a parte ré passou a descontar o referido valor 

diretamente de sua conta corrente, bem como inseriu seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito, de modo que pleiteia a declaração de 

inexistência de débito, restituição de quantias pagas e danos morais. Em 

contestação, a ré pugna pela improcedência da ação. Passo ao exame do 

mérito. Previamente, cumpre destacar que a relação de direito travada 

entre as partes constitui relação de consumo, a ser decidida conforme 

disciplina o Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, plenamente 

cabível a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica 

da parte reclamante. O pedido inicial deve ser julgado procedente. Da 

análise do caso em concreto verifica-se não haver restado demonstrado, 

nem mesmo minimamente, que a parte autora tenha firmado a dívida que 

originou os abatimentos na conta bancária da parte autora, fosse pela 

inadimplência em relação ao contrato original, fosse pela eventual 

anuência pela continuidade de descontos na conta bancária do autor. O 

Banco reclamado não juntou aos autos contrato ou qualquer outro 

documento a demonstrar que fora contratado o serviço/produto com a 

parte autora. Inegável, portanto, que o desconto das parcelas na conta 

corrente da parte autora comprometia o seu orçamento, gerando 

transtornos, o que, sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar 

de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, restando 

configurado o abalo moral. Desta forma, a teor do contido em seu artigo 14 

do CDC, a responsabilidade da reclamada em indenizar a autora é objetiva, 

independente de culpa, devendo apenas ser demonstrado o nexo de 

causalidade entre a ação e o prejuízo causado, elementos que estão 

presentes no caso concreto. Assim, faz jus a parte reclamante à 

declaração de inexigibilidade de débito, assim como à restituição de 

quantia decorrente dos descontos indevidos no valor R$ 932,50, que 

traduz a soma das parcelas descontadas em 02/05/2017, 01/06/2017, 

04/07/2017, 03/11/2017 e 03/11/2017 e indenização por danos morais. 

Nesse sentido, segue decisão análoga do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

DESCONTOS INDEVIDOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL CARACTERIZADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL - 

VALOR RAZOÁVEL - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os descontos indevidos realizados pela instituição 

financeira configuram a falha na prestação do serviço. A exigência de 

prova de dano moral se satisfaz com a demonstração do abalo causado 

ao acervo de direitos da autora, especialmente por subtrair-lhe valores 

sem nenhuma justificativa. Na fixação do valor da condenação leva-se em 

conta a condição econômica da vítima e do ofensor; busca-se uma 

compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez 

ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a demonstrar que o 

ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do ofensor e se 

preocupa com o ofendido.” (Ap, 98556/2011, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data 

da publicação no DJE 20/03/2012) Portanto, configurado o dano moral, 

resta analisar o quantum devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante 

a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima e, ainda, considerando que o autor também discute a legitimidade de 

diversos empréstimos consignados e danos morais nos autos nº. 

1000513-26.2018.8.11.0005 , em trâmite neste Juizado Especial, reduzo a 

verba a título de dano moral comumente fixada por este juízo para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) sob esta 

rubrica. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito para: a) DECLARAR a inexigibilidade das cobranças 

discutidas nos autos; b) DETERMINAR que a requerida exclua o nome da 

parte autora dos órgãos de restrição de crédito, no prazo de 15 dias, 

devendo, ainda, se abster de efetuar novos descontos referente ao 

contrato nº. 599216409; c) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o 

valor de R$ 932,50, com incidência de correção monetária pelo INPC a 

partir de cada desconto efetivado e acrescido juros legais de 1% ao mês, 

a contar da citação; e, d) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MAURI ANTONIO FELIPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000112-61.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MAURI ANTONIO FELIPE 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

feito possibilita o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 44,70, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

reclamada em danos morais. Da análise dos autos verifica-se que, no 

mínimo, a parte alterou a verdade dos fatos ao narrar inicialmente que “O 

promovente não possui qualquer relação com a Promovida, não tendo 

efetuado qualquer aquisição de plano de TV por assinatura, e/ou qualquer 

outro serviço ofertado pela Promovida” e, após a reclamada apresentar 

defesa, mudou a sua versão dos fatos argumentando que “Cumpre 

ressaltar que o Promovente contratou os serviços da Promovida em 

outubro de 2012, sendo que somente lhe foi entregue os referidos 

serviços pelo período de 5 meses, isto é, até fevereiro de 2013, em virtude 

de defeito no aparelho receptor entregue pela Promovida”. Ora, primeiro a 

parte autora afirma que jamais teve qualquer vínculo de consumo com a 

promovida (id. 4759143, p.3), após, narra que existiu a negociação mas 

que teria durado “5 meses” e que teria inclusive contratado a empresa Sky 

à época, no entanto, o único comprovante de pagamento juntado pelo 

autor com a inicial está parcialmente ilegível diz respeito somente à Sky, 

não havendo o outro comprovante citado de pagamento à Claro. Logo, 

além de o comprovante apresentado ser parcialmente ilegível, nada obsta 

que o autor tenha celebrado contrato com outras empresas, atém porque 

a negativação tem dívida com vencimento no ano de 2013. Em 

contrapartida, além das alegações confusas da parte autora, infere-se 

dos documentos juntados pela parte reclamada que o autor possuía 

contrato para prestação de serviços junto à reclamada, inclusive, as telas 

do sistema interno juntadas apontam corretamente dados pessoais do 

autor, tal como o número de CPF, sendo que foi localizada a fatura inscrita 

no SPC/SERASA sem a respectiva baixa por inadimplência (id. 13998672, 

p. 1), fato que ensejou o cancelamento do contrato de pagamento mensal 

nº. 021/06407038-7. Além disso, verifica-se que a ré registrou em seu 

sistema interno a existência de diversos pagamentos durante a vigência 

do plano, o que afasta a hipótese de fraude contratual. Diante da 

verificação de que a ré detinha os dados pessoais do autor, de rigor 

aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça in caso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA 

DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO 

CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO 

DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Ademais, o autor não informou qualquer número 

de protocolo ou data de atendimento informando sobre o problema no 

receptor da empresa, não havendo indícios mínimos de tais alegações 

quando alterou sua versão inicial na impugnação. Por derradeiro, a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar que estava adimplente junto à ré ou 

que teria cancelado o Plano em questão, não juntando qualquer prova de 

suas alegações por ocasião da impugnação. Ainda, vislumbra-se que os 

serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto somente quanto à fatura discutida vencida em 08.09.2013, no 

valor de R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos). Diante de 

todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, 

julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e 

setenta centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Após, com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001546-85.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 08 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-57.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DAYANA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010656-57.2015.8.11.0005. REQUERENTE: DAYANA PEREIRA DE 

MORAES REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado. Libere-se o valor 
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mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P.I.C. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE AQUINO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001499-14.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE AQUINO NOGUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, cuja inicial veio 

acompanhada de comprovante de endereço em nome de terceiro e, por 

ser documento inviável, da forma como se apresentou, a comprovar a 

residência da parte autora nesta comarca, a autora foi intimada para 

apresentar comprovante de residência em seu nome, até porque junto ao 

cadastro do SPC/SERASA foi constatado registro de endereço do autor 

como sendo na cidade de Várzea Grande/MT. Assim, o autor peticionou 

informando a juntada de comprovante de endereço atualizado, o qual se 

encontra em nome de sua esposa, e para tanto juntou certidão de 

casamento. Decido. A comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. Verifica-se que 

mesmo intimada para juntar comprovante de residência em seu nome, a 

parte autora juntou comprovante de endereço em nome de sua esposa, 

juntamente com a cópia da certidão de casamento, contudo, verifica-se 

que o referido comprovante atesta residência no município de Várzea 

Grande, enquanto o endereço indicado da requerida é no estado de São 

Paulo. O artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é claro ao estabelecer que para as 

causas previstas na Lei dos Juizados Especiais, é competente o Juizado 

do foro: “I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; Logo, a presente 

reclamação deveria ser proposta no foro de domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório. No caso dos autos bem se observa que a reclamação não 

obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a incompetência 

deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a 

incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a presente 

demanda, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 08 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MOISES EVANGELINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000760-07.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MOISES EVANGELINO DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, verifica-se que mesmo ciente da audiência de conciliação, a 

parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada. E, 

embora o requerente tenha justificado sua ausência nos autos, alegando 

ter se ausentado da comarca no dia e horário designado por motivos 

médicos, esse não juntou nenhum documento que comprovasse a referida 

alegação, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 175338 Nr: 8174-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAILDE MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8174-45.2016.811.0037- Código 175338

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Orailde 

Miranda da Silva.

O processo foi originariamente distribuído à 1ª Vara Cível e posteriormente 

à 3ª Vara Cível, ambas desta Comarca, oportunidade que a Juíza de Direito 

titular declinou a competência para o Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências para a devida redistribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005940-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. G. D. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005940-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSIMEIRE PEREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Dê-se vista ao 
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Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

08/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001258-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. A. (REQUERENTE)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001258-41.2017.8.11.0037. Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

ajuizada por Dalva Batista de Azevedo em desfavor de Márcio de 

Azevedo, ambos qualificados nos autos. Relata a autora que o 

interditando possui 41 (quarenta e um) anos de idade, é possuidor de 

transtorno delirante orgânico, esquizofrenia paranoide e síndrome de 

dependência e não possui capacidade de praticar os atos da vida civil, em 

razão da enfermidade que o acomete. A inicial foi recebida (ID 8065656), 

momento em que foi designada audiência de entrevista. O requerido 

Márcio foi ouvido em audiência de entrevista, oportunidade em que foi 

concedida curatela provisória do requerido à autora, conforme ID 

10148445. Contestação por negativa geral (ID 10743422). Foi juntado 

laudo médico ID 11323019, concluindo que Márcio é portador de patologias 

mentais: esquizofrenia paranoide e dependência química de álcool. O 

Ministério Público manifestou-se pela concordância quanto à pretensão 

deduzida na inicial, a fim de decretar a interdição de Márcio e nomear 

Dalva como sua curadora (ID 11431770). É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em face da prova produzida e da singularidade do caso, 

desnecessária a produção de outras provas, cabendo o julgamento do 

feito. Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015. A Lei 

nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, adaptou 

nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York de 2007, 

no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da lei, 

consoante prevê o art. 2º, “considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas”. Assim, a interdição pressupõe: a) 

pessoa com deficiência de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial; b) a prática de ato negocial ou patrimonial. Nesse 

contexto, são curateladas as pessoas que em virtude de má formação 

congênita, transtornos mentais, dependência química ou doenças 

neurológicas estejam incapacitadas para reger os atos da vida civil, ou 

seja, compreender a amplitude e as consequências de suas ações e 

decisões, ainda que por causa transitória (art. 4º, III, do Código Civil). 

Analisando os relatórios médicos, percebo que Márcio necessita de um 

responsável para adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio, ou 

seja, praticar os atos da vida civil. Verifico que o atestado médico de ID 

6053557 atesta a incapacidade do requerido para exercer a vida civil e 

para o trabalho sendo que o laudo subscrito pelo perito (ID 11323019) 

afirmou que o requerido “não é capaz de desenvolver atividades 

laborativas e de saber lidar com seus proventos econômicos, sendo 

dependente totalmente de sua mãe, da senhora Dalva Batista de 

Azevedo.”. Ademais, o relatório da perícia médica menciona que o 

requerido é acometido por esquizofrenia paranoide e dependência química 

por álcool, bem como que a doença diagnosticada é de caráter crônico e 

irreversível (ID 11323019, p. 2). Registro que a incapacidade do requerido 

também ficou evidente durante a audiência de entrevista, oportunidade em 

que não soube dizer sua idade e que, mesmo medicado, não consegue 

trabalhar. Afirmou que frequenta o CAPS três vezes por semana e quando 

fica em casa só dorme, de modo que sequer faz compras no mercado. 

Declarou que não sabe dizer quanto tempo está sem trabalhar, que sua 

mãe saca o benefício que recebe no INSS, que não sabe quem é o 

presidente do Brasil, o governador do Estado e o Prefeito de Primavera do 

Leste, afirmando, ainda, que com R$ 10,00 (dez reais) poderia adquirir um 

carro. Extrai-se que Márcio não possui, em razão da doença e da 

dependência química de álcool, compreensão e discernimento necessários 

e suficientes para administrar sua vida, devendo ser nomeada pessoa 

idônea para exercer tal múnus. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL 

MÉDICO PRODUZIDO EM JUÍZO - PROFISSIONAL APTO A AVALIAR A 

SITUAÇÃO DE SAÚDE DA PARTE - DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA 

PARANOIDE PERMANENTE E IRREVERSÍVEL - DOENÇA QUE AFETA AS 

CONDIÇÕES DE DISCERNIMENTO DO PACIENTE E A CAPACIDADE PARA 

GERIR SUA VIDA - HIPÓTESE QUE ENSEJA A CURATELA - RECURSO 

PROVIDO 1. O paciente foi diagnosticado por meio de laudo pericial médico 

como portador de esquizofrenia paranoide permanente e irreversível, a 

qual inviabiliza a autogestão da sua vida pessoal e financeira.2. Dispõe o 

art. 1767, I, do Código Civil, que estão sujeitos à curatela aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 

1301253-2 - Toledo - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 

15.04.2015) Com essas considerações, entendo que Márcio deve, 

realmente, ser interditado, pois, ainda conforme ID 11323019, o próprio 

médico atuante na rede municipal de saúde afirmou concordância com a 

interdição. Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente: 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3ºº A definição de curatela de 

pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível. Assim, observa-se que a prova produzida nos 

autos demonstra que o interditando é portador de deficiência mental e 

dependência química de álcool, os quais lhe tornam desprovido de 

capacidade de fato, para qualquer atividade profissional, não tendo 

condições de gerir atos da vida civil, ensejando a procedência do pedido, 

com a decretação da interdição, nos termos da lei. Ante o exposto, à luz 

das provas produzidas neste feito, com a concordância ministerial 

favorável ao pleito, DECRETO A INTERDIÇÃO de MÁRCIO DE AZEVEDO, 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente certos atos da vida civil, 

de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua 

curadora a demandante DALVA BATISTA DE AZEVEDO, para a prática 

dos atos civis da vida do interditando, ficando limitada aos atos da 

curatela, aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos da interditada (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar da interditada. 

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os 

nomes da interdita e de sua curadora, a causa da interdição e os limites da 

curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e 

registrada no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência à DPE e ao MP. 

Primavera do Leste, 18 de Setembro de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002605-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. R. H. (ADVOGADO(A))

A. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. B. (RÉU)

J. R. B. N. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para dar manifestar no feito no prazo de 10 dias.

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

Processo Número: 1005187-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (AUTOR(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:
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R. M. D. S. P. (RÉU)

K. H. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005187-48.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Trata-se de ação 

revisional de alimentos, em que o autor aduz que acordou em pagar 33% 

do salário mínimo a título de alimentos em favor de seu filho Kauan, 

nascido em 26/09/2011. Após, consta que o requerente estabeleceu um 

novo relacionamento, dele advindo uma filha de nome Marya, a qual 

nasceu no ano de 2013. Todavia, relata que o relacionamento se findou, 

ao passo que reatou o relacionamento com a requerida, do qual se 

concebeu outra filha de nome Emanuella, nascida em 2014. Alega o autor 

que já transcorreram seis anos desde a homologação do acordo referente 

aos alimentos, de modo que não dispõe mais de recursos para continuar 

arcando com o mesmo percentual anteriormente acordado. Argumenta que 

não possui emprego formal e exerce a profissão de servente de pedreiro, 

da qual angaria aproximadamente R$ 1.200,00 mensais. Colacionou a 

CTPS, em que se verifico a ultima anotação de exercício de emprego 

formal no ano de 2015 (id 14350442 - Pág. 2). Relata que mora em casa 

alugada e junta recibos de pagamento de aluguel na importância de R$ 

450,00 mensais no id 14350501 - Pág. 1 e seguintes. Menciona que a 

requerida demanda contra o autor no processo nº 

1000869-95.2016.8.11.0003, em que postula alimentos em favor da outra 

filha de nome Emanuella. Constato que no referido processo foram fixados 

alimentos provisórios em favor da infante em 30% do salário mínimo. 

Todavia, entendo que não se pode permitir diferença de valores de 

alimentos aos filhos. Desta forma, existindo outra filha (Emanuella – ação 

de alimentos nº 1000869-95.2016.8.11.0003), antes de analisar o pedido 

de antecipação de tutela, BUSCANDO GARANTIR O PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA, designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018 às 

14h40min. Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte autora 

da presente determinação. Serve a presente como Mandado, se for o 

caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de Setembro de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005187-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (AUTOR(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. P. (RÉU)

K. H. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005187-48.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça. Proceda-se às anotações necessárias. Trata-se de ação 

revisional de alimentos, em que o autor aduz que acordou em pagar 33% 

do salário mínimo a título de alimentos em favor de seu filho Kauan, 

nascido em 26/09/2011. Após, consta que o requerente estabeleceu um 

novo relacionamento, dele advindo uma filha de nome Marya, a qual 

nasceu no ano de 2013. Todavia, relata que o relacionamento se findou, 

ao passo que reatou o relacionamento com a requerida, do qual se 

concebeu outra filha de nome Emanuella, nascida em 2014. Alega o autor 

que já transcorreram seis anos desde a homologação do acordo referente 

aos alimentos, de modo que não dispõe mais de recursos para continuar 

arcando com o mesmo percentual anteriormente acordado. Argumenta que 

não possui emprego formal e exerce a profissão de servente de pedreiro, 

da qual angaria aproximadamente R$ 1.200,00 mensais. Colacionou a 

CTPS, em que se verifico a ultima anotação de exercício de emprego 

formal no ano de 2015 (id 14350442 - Pág. 2). Relata que mora em casa 

alugada e junta recibos de pagamento de aluguel na importância de R$ 

450,00 mensais no id 14350501 - Pág. 1 e seguintes. Menciona que a 

requerida demanda contra o autor no processo nº 

1000869-95.2016.8.11.0003, em que postula alimentos em favor da outra 

filha de nome Emanuella. Constato que no referido processo foram fixados 

alimentos provisórios em favor da infante em 30% do salário mínimo. 

Todavia, entendo que não se pode permitir diferença de valores de 

alimentos aos filhos. Desta forma, existindo outra filha (Emanuella – ação 

de alimentos nº 1000869-95.2016.8.11.0003), antes de analisar o pedido 

de antecipação de tutela, BUSCANDO GARANTIR O PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA, designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018 às 

14h40min. Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte autora 

da presente determinação. Serve a presente como Mandado, se for o 

caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de Setembro de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144831 Nr: 1960-72.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPDJ, APNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls.105 e prorrogo a prisão civil do 

executado Rozimon Dias de Jesus, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Oficie-se 

ao juízo deprecado para que informe sobre o petitório de fls.90/91, no qual 

informa que não há cela para cumprimento da prisão civil, estando o 

executado, ao que consta, junto aos demais presos. Solicite-se que, caso 

seja positiva a resposta, que deverá o executado ser encaminhado para 

local que assegure o cumprimento da prisão civil em cela separada.Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Intime-se. Cumpra-se com 

urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179802 Nr: 10490-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA MENDES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - ESPÓLIO, 

CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JÚNIOR, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALVES NOGUEIRA - 

OAB:PR/ Nº 13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, de modo 

que reconheço a requerente como herdeira necessária do falecido 

Claudemir Carlos Nogueira, declarando-a habilitada nos autos de inventário 

código 100974, devendo o que caberia ao herdeiro falecido Claudemir 

Carlos Nogueira ser dividido entre 03 (três), na proporção de 1/3 para 

cada um, fazendo a necessária readequação em relação aos bens já 

divididos e indefiro o pedido de bloqueio de bens.Diante da sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos 

advogados e as custas e despesas serão rateadas na proporção de 50% 

para cada uma, contudo, sua exigibilidade permanecerá suspensa para a 

autora pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.Intimem-se os réus para pagamento de 50% das custas.Publicada e 

registrada no sistema Apolo. Transitada em julgado, arquive-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129623 Nr: 2412-19.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por motivo de remanejamento de pauta redesigno o ato para o dia 

20/02/2019, às 14h00min.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006618-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. (AUTOR(A))

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE SILVA CANGUSSU OAB - 727.049.856-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006618-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): NATHAN CANGUSSU RODRIGUES REPRESENTANTE: ELIENE 

SILVA CANGUSSU RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO 

ESTADUAL Vistos, etc. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

legais. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Oficie-se ao Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (NAT), 

encaminhando cópia da petição e dos documentos que a instruem, 

solicitando parecer técnico sobre o pedido de Antecipação de Tutela no 

prazo de 48 horas, a fim de subsidiar a decisão exarada de forma mais 

eficiente. Ingressado o parecer técnico ao feito, retornem aos autos 

imediatamente conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela 

específica. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente como Mandado, 

se for o caso. Primavera do Leste-MT, 08/10/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004931-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CATARINO NOBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004931-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VILMA ALVES XAVIER 

REQUERIDO: ROBERTO CATARINO NOBERTO Vistos etc. Cuida-se de 

ação de interdição, ajuizada por Vilma Alves Xavier em face de Roberto 

Catarino Norbeto. Narra que o interditando sofreu um infarto, ficando 

assim, impossibilitado de gerir sua pessoa e seus bens. A liminar foi 

deferida, concedendo a curatela provisória à requerente (ID 15048217). 

Aportou aos autos a certidão de óbito do interditando (ID 15496275, página 

02). É o relato do necessário. Decido. Constato que o presente feito 

perdeu seu objeto, diante do falecimento do interditando, consoante se vê 

na certidão de óbito acostada aos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o processo, determinando o seu arquivamento. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08/10/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005102-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDICREIA INACIA DA SILVA (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON JUSTINO MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005102-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDICREIA INACIA DA SILVA 

REQUERIDO: GEFERSON JUSTINO MACHADO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Considerando que a presente missiva foi distribuída para a Comarca de 

Poxoréu sob o número 1000376-17.2018.8.11.0014, arquive-se a presente 

com as baixas de estilo. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 de 

outubro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006247-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GONCALVES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

intimo a parte requerente para que apresnte certidão de casamento legivel 

ou que informe o local de nascimento da requerente. Bem como intimo da 

da decisão do ID 15364907.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005910-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (EXECUTADO)

IARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

LARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005910-67.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO BATISTA NOGUEIRA 

EXECUTADO: IVO BRUNETTA Vistos etc. Acolho a emenda (Id 15277449). 

Cite-se o Espólio de Ivo Brunetta, representado pelo inventariante, para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, 

caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os 

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

devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 
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transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para 

fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias 

de sua concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004205-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justica id 15507156.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004801-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGUEL DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a certidão dp oficial de 

justiça id 15335620.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005135-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FERREIRA BARCELOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS SPADA (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PINHEIRO SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justica ID 15242071.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005191-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BERNARDO SANTIN (AUTOR(A))

WENDER LUIZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005191-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SADI BERNARDO SANTIN, 

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉU: DENIVAL FRANCISCO 

DOS SANTOS Vistos etc. Há em trâmite na Terceira Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste (MT) a Ação de Manutenção de Posse nº 

1003851- 09.2018.8.11.0037, a qual foi distribuída em 11/06/2018, ajuizada 

pelo requerido Denival Francisco dos Santos em desfavor do autor Espólio 

de Sadi Bernardo Santin, visando à manutenção da posse do mesmo 

imóvel objeto da ação de despejo. Portanto, há conexão entre a presente 

ação e a ação de manutenção de posse nº 1003851-09.2018.8.11.0037. O 

Juízo prevento para o trâmite do presente feito é Terceira Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste (MT), uma vez que a presente ação foi 

distribuída em data posterior (25/07/2018). Determino, portanto, a remessa 

dos autos àquele Juízo, com as baixas e anotações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003971-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE MATOS (REQUERENTE)

JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003971-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO DE MATOS 

REQUERIDO: ALEXANDRE AUGUSTIN Vistos etc. Tendo em vista que a 

audiência ocorrida no dia 22/08/2018, referente ao processo de nº: 

1003971-52.2018.8.11.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup, 

redesigno a audiência para a data de 24 de outubro de 2018, às 17h30min. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102019 Nr: 1436-17.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALIS AROSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12.208-A

 Intimo a parte requerida para informar os dados bancários completos para 

o cumprimento da decisão de fl. 193, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 1477-18.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI DE CASTRO, ELVARISTO FRANCISCO FONTANA, 

GENTIL GALZETA, VITOR MARZURKIWWICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12208-A

 Torno sem efeito a certidão de fl. 660 eis que certificada erroneamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177502 Nr: 9327-16.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177504 Nr: 9329-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179667 Nr: 10425-36.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS ARAUJO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126287 Nr: 8847-43.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Processo nº 8847-43.2013.811.0037 (Código nº 126287)

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição dos Valores 

Pagos e Indenização pelos Danos Morais

Requerente: Valdecir Rodrigues Cardoso

Requeridos: Imobiliária Carvalho e Botelho Pimentel e Carvalho Ltda - ME

Vistos etc.

O incidente eventualmente ocorrido no Juízo Deprecado deve ser 

comprovado pela parte, mediante obtenção de certidão, inexistindo 

justificativa plausível para intervenção judicial.

Havendo oposição da parte contrária quanto a utilização de prova 

emprestada, indefiro o pleito correlato.

Intimem-se as partes para apresentação das razões finais escritas, que 

serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167223 Nr: 3806-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENÍNSULA INTERNACIONAL LTDA, LUIZ 

ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, LUIS 

PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:24029, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 3806-90.2016.811.0037 (Código 167223)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Emilio Divino Rodrigues e Outra

Embargados: Península Internacional Ltda e Outro

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil, os embargos 

seguirão o procedimento comum.

Destarte, intimem-se as partes para manifestarem, expressamente, sobre 

o eventual interesse na composição consensual (CPC, art. 334, §4º) e, no 

mesmo ato, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

as objetivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32599 Nr: 835-21.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 835-21.2005.811.0037 (Código nº 32599)
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Cumprimento de Sentença

Exequente: DF Incorporadora e Imobiliária Ltda

Executada: Eli Freitas Bacci

Vistos etc.

Penhore-se, consoante postulado pela parte exequente (fls.154/156), 

efetuando as intimações pertinentes.

Intimem-se os cônjuges dos executados (CPC, art.842).

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - o bem, com as suas características, e o estado 

em que se encontra; II - o valor do bem (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 49-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BOLDRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 49-69.2008.811.0037 (51914)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Carlos Roberto Boldrini

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41354 Nr: 3812-49.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CARLOS DE OLIVEIRA, SIDNEI 

POLATO - ESPOLIO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB:29.924/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3812-49-2006.811.0037 (Código 41354)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executados: Otávio Carlos de Oliveira e Espólio de Sidnei Polato

Vistos em correição permanente.

O executado Otávio Carlos de Oliveira, citado por edital (fls.62), não 

apresentou defesa executiva, tampouco efetuou o pagamento do débito, 

consoante certidão inclusa.

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e 

Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor 

Público para patrocinar a defesa do réu revel citado por edital, o qual 

deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro 

para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das prerrogativas funcionais.

Outrossim, requisite-se a certidão de óbito do executado Sidnei Polato ao 

Cartório de Registro Civil.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2844 Nr: 27-94.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DAVID RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41787 Nr: 4243-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, ANDRÉIA GRZEIK DE 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 4243-83.2006.811.0037 (Código 41787)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

 Executado: Marcio de Luca e Outra

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.167).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 05 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25859 Nr: 2198-14.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:31680/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Processo nº 2198-14.2003.811.0037 (Código 25859)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

 Exequente: Camila Piva

Executado: Lozar Reutov

Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.156).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 05 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 1683-03.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARMENDES PAIM MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 1683-03.2008.811.0037 (Código 54201)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

 Exequente: Sipal Indústria e Comércio Ltda.

 Executado: Marcelo Armendes Paim Marques

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para o 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, 

para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 05 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113248 Nr: 3712-84.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS, JOSÉ ANTONIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA, 

RECAPAGENS DE PNEUS JC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:MT 6938, JOSÉ ANTONIO DE MELO - OAB:MT 8604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3.094/MT, FERNADO CESAR DE SOUZA LIMA - OAB:MT 13114

 Processo nº 3712-84.2012.811.0037 (Código 113248)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Elizabete Fátima Ramos e Outro Executado: Recapagem de 

Pneus Jaguar LTDA e Outro

Vistos etc.

Penhore-se o imóvel, na forma do artigo 845, §1º, do Código de Processo 

Civil, intimando o executado (CPC, art. 841).

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Expeça-se certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828).

O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não 

cancelar as averbações indenizará a parte contrária, processando-se o 

incidente em autos apartados (CPC, art.828, §5º).

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165122 Nr: 2729-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA COIMEX, BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, 

JERRY BRANCHER JUNIOR - OAB:SC/ 11750, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 Autos nº 2729-46.2016.811.0037 (Código nº 165122)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 40ª Vara da Comarca de São Paulo (SP)

Vistos etc.

Suspenso o feito principal, restitua-se ao Juízo Deprecante, para ulterior 

devolução ao Juízo Deprecado quando retomado o curso da ação de 

execução após regular habilitação/sucessão processual.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147736 Nr: 3362-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 3362-91.2015.811.0037 (Código nº 147736)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Morais e Materiais

Requerente: Luciano Picoloto

Requerido: Ricardo Antônio Silvestri Bridi

Vistos etc.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição 

(fls.98/99).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156865 Nr: 7574-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SANDRA ISLENE DE ASSIS - OAB:51913/PR, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, 

VILMAR CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 Processo nº 7574-58.2015.811.0037 (Código nº 156865)

Ação de Manutenção de Posse

Requerente: Espólio de Vilmar Martignago

Requerido: Espólio de Alexandre Martignago

Vistos etc.

 A parte legítima para figurar no polo ativo da ação possessória é o 

possuidor, que pode ou não ostentar a qualidade de proprietário.

Não se discute, no âmbito da ação possessória, matéria relativa à 

propriedade, fundamento da decisão judicial que determinou a retificação 

do polo ativo. Transcrevo:

“Há que se fazer, entretanto, uma correção, pois se o requerente informa 

que o imóvel, em verdade, pertencia ao Sr. Vilmar Martignago, não pode 

atuar em nome próprio, mas como representante do espólio, na qualidade 

inventariante, assim como, também não poderia realizar a locação em 

nome próprio, sendo certo que há vários processos neste Juízo nos quais 

constam dívidas do falecido Vilmar Martignago e o bem deve então ser 

trazido à colação para também responder por essas dívidas.”

Embora a alteração tenha partido da premissa de domínio, ignorando a 

questão da posse, fato é que a parte autora originária, Sr. Edson Leandro 

Martignango, propôs a ação corretamente, não podendo sofrer prejuízos 

processuais por ter cumprido determinação judicial.

Portanto, verificado o equívoco, revogo a decisão judicial que alterou o 

polo ativo da ação, exclusivamente nesse tópico, e determino o retorno ao 

status quo ante.

Formalizados os registros pertinentes, imediata conclusão.

Como providência prévia à analise do suposto abandono do imóvel, 

determino a realização de vistoria na área litigiosa, por Oficial de Justiça, o 

qual deverá verificar eventual situação de abandono, bem como buscar 

informações (vizinhança) quanto a data provável que tal fato ocorreu 

(fls.155;168).

 Em seguida, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL ANTONIO BIANCHINI, AGROPECUARIA 

KULUENE S/C LTDA, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Certifico que nesta data intimo a advogada do requerido a comprovar nos 

autos a ciencia do requerido da renuncia aos poderes recebidos, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 45-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA 

- OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 

246.281, GABRIELA AMORIM KRON DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, 

MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, MARINA CAETANO SARRAF 

GALRÃO - OAB:SP 391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 

289.565, ROGERIO CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Intimo a parte executada para apresentar manifestação em 5(cinco) dias 

acerca do calculo atualizado do débito apresentado nos autos pela parte 

exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13957 Nr: 2166-14.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Processo nº 2166-14.2000.811.0037 (Código nº 13957)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Manoel Junior

 Executado: Paulo Rogério Gomes

 Vistos etc.

Determino a juntada aos autos dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, após o que passará o feito a correr em segredo 

de justiça, nos termos do artigo 477, caput, da CNGC.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 3776-07.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 Processo nº 3776-07.2006.811.0037 (Código 41335)

Ação de Execução de Cédula Hipotecária

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S/A

Executado: Valdir José Mello Calegaro

Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55235 Nr: 2887-82.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO, MIRIAN SHIRLEY 

MILANESI CALLEGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Ribeiro Garcia 

Bernardes - OAB:2680, CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - 

OAB:6.325, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE SOUZA - OAB:7.979/MT, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, LARISSA AGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:MT 9196, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:9387

 Processo nº 2887-82.2008.811.0037 (Código 55235)

Ação de Embargos à Execução

 Embargantes: Mirian Shirley Milanesi Callegaro e Outros

Embargado: Banco Sistema S/A.

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5398 Nr: 173-04.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO, MIRIAN 

SIRLEI MILANESI CALLEGARO, DERLI ELOI MILANESI, MARCIA KETEZ 

MILANESI, VILSON VALDIR MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Ribeiro Garcia 

Bernardes - OAB:2680, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE - 

OAB:OAB/MT6325, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE SOUZA - 

OAB:7.979/MT, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, 

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:MT 9196, RENATA CINTRA 

DE CARVALHO - OAB:9387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 173-04.1998.811.0037 (Código 5398)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A.

 Executados: Mirian Shirley Milanesi Callegaro e Outros

Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 2314-10.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILTON TONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, LARYSSA MORAES DOS SANTOS - OAB:12975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:163.08-A

 Processo nº 2314-10.2009.811.0037 (Código nº 62432)

Ação Revisional de Cláusulas Para o Equilíbrio Contratual com Repetição 

de Indébito, consignação Incidente e Pedido Liminar c/c Manutenção de 

Posse.

Requerente: Gilton Tonello

Requerido: Banco Finasa S/A

Vistos etc.

 Conclusão desnecessária.

Decisão (fls.253) pendente de cumprimento.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121527 Nr: 4036-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHADAY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:MT 15017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Shaday Fernandes da Silva, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

– DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, tendo vista 

que a requerente já recebeu pela via administrativa o valor de R$2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 
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moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66220 Nr: 6032-15.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILTON TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA TORMEM - 

OAB:39559/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, LARYSSA MORAES DOS SANTOS - OAB:12975-B/MT

 Processo nº 6032-15.2009.811.0037 (Código nº 66220)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Finasa S/A

 Requerido: Gilton Tonello

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, pessoalmente e por intermédio do respectivo 

causídico, para comprovar o integral adimplemento das parcelas vencidas, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 461-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUINCLER HERNANDES PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Processo nº 461-92.2011.811.0037 (Código nº 100883)

Ação de Revisão dos Rendimentos da Caderneta de Poupança

Requerente: José Guincler Hernandes Penha

Requerido: Banco Bradesco S/A.

Vistos etc.

A adesão ao acordo deve ser efetuada pela parte, mediante acesso direto 

à plataforma digital já disponibilizada.

Suspendo o curso processual por 90 (noventa) dias para tal finalidade. 

Expirado o prazo, intime-se a parte para confirmar a adesão ao acordo, 

em 15 (quinze) dias, para efeito de extinção processual pela perda 

superveniente do interesse processual.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75409 Nr: 7724-15.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LOURENÇO OLIVEIRA 

TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 7724-15.2010.811.0037 (Código 75409)

Ação de Cobrança c/c Indenização.

Requerente: Cotton Transportes Ltda. Requerido: Eduardo Lourenço 

Oliveira Transportes – ME.

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora e respectivo mandatário legal, pessoalmente, por 

mandado, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo 

a omissão (fls.258/259), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175904 Nr: 8475-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISAGRO ÁGUA BOA COM. PROD. 

AGROPEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8475-89.2016.811.0037 (Código nº 175904)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Londrina (PR)

Vistos etc.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122373 Nr: 4909-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABÓIA - OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10123/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482

 Processo nº 4909-40.2013.811.0037 (Código 122373)

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Compensação de 

Pagamentos Indevidos, Consignação Incidente

Requerente: Transportadora Cruzeiro do Sul Ltda.

 Requerido: Banco Volkswagen S/A.

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c compensação de 

pagamento indevidos e consignação incidente proposta por 

Transportadora Cruzeiro do Sul Ltda. em face de Banco Volkswagen S/A, 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Intimada para efetuar o recolhimento da complementação das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora 

quedou-se inerte, não promovendo a diligência que lhe competia, 

consoante certidão inclusa (fls.131).
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 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Sobreleva registrar, por oportuno, que a intimação para recolhimento de 

custas dispensa a comunicação pessoal da parte, bastando a regular 

intimação do causídico.

Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante a ausência de recebimento da inicial.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102589 Nr: 1951-52.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABÓIA - OAB:6141/MT

 Processo nº 1251-52.2011.811.0037 (Código 102589)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volkswagen S/A.

Requerida: Transportadora Cruzeiro do Sul Ltda.

Vistos em correição permanente.

Não integralizada a relação jurídica processual, defiro o pedido formulado 

pela parte autora e revogo o despacho de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução.

Cite-se na forma da lei.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106994 Nr: 6086-10.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 Processo nº 6086-10.2011.811.0037 (Código 106994)

Ação de Embargos à Execução

 Embargante: Valdir José de Mello Callegaro

Embargado: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006778-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LOURRANI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006778-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LOURRANI PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por LOURRANI PEREIRA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006757-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DENILSON CUNHA DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006757-69.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DENILSON CUNHA DE MOURA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Analisando os autos, verifico que, aparentemente, houve equívoco quanto 

à indicação do polo ativo da demanda, tendo em vista que os documentos 

juntados constam nome diverso do constante no feito. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 319, II, do Código 

de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006761-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006761-09.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO SILVA ALVES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FRANCISCO SILVA 

ALVES em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos 

autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 
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legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação. Assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006762-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006762-91.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA APARECIDA GUIMARAES 

DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA 

APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Em que pese à parte autora 

tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação. Assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006780-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES ALVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006780-15.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DANILO GOMES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRA NÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por DANILO GOMES ALVES em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação. Assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006754-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006754-17.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA DO ROSARIO DE SOUZA 

NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA DO ROSARIO 

DE SOUZA NEVES em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse 

em audiência de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006798-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HUMBERTO MARTINS REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006798-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDIO HUMBERTO MARTINS REZENDE RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS movida por CLAUDIO HUMBERTO MARTINS 

REZENDE em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 
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que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006788-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES DORNELAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006788-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO PAULO ALVES DORNELAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por JOÃO PAULO ALVES DORNELAS em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006785-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE ALTAMIR FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006785-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE ALTAMIR FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por JOSÉ ALTAMIR FRNAÇA em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006729-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006729-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIANY RODRIGUES DA COSTA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por JULIANY RODRIGUES DA COSTA 

em face de BV FINANCEIRA.S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega em síntese, que celebrou com o requerido um pacto de 

financiamento em 06 de dezembro de 2017 com valor líquido do crédito de 

R$ 15.933,51 (quinze mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e um 

centavos), para aquisição de um veículo. Aduz que, por conta dos 

elevados valores e ilegais encargos contratuais, a parte autora tentou 

formalizar administrativamente com a requerida, visto que não tem a 

intenção de fraudar o cumprimento das obrigações, no entanto restou 

infrutífera. Assim, requer em tutela de antecipada, inaudita altera parte, 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente no 

cadastro de inadimplentes. No mérito pugna pela procedência da ação, 

declarando nula a cobrança de taxa, tarifas não contratadas, emissão de 

carnê, boleto e tarifa de abertura de crédito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não 

está preenchido os requisitos acima mencionados, portanto inadmissível 

acolher os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, pois a 

requerente, com base em cálculo unilateral questiona a legalidade das 

verbas e encargos aplicados no contrato de financiamento entre as 

partes. Não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de 

evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela 

instituição financeira são abusivos em razão do descumprimento de 

cláusulas estabelecidas no contrato, uma vez que a prova produzida 

unilateralmente não pode ser edificada àquela condição. Assim, o 

acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt 

Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os 

contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 
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Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o artigo 3º, 

§3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

22/11/2018, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer a audiência. Conste que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer 

na sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defere-se o pedido de 

justiça gratuita em favor da parte autora. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 03 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006722-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

VOLNEI LORENZZON (ADVOGADO(A))

ZANON SOUSA VILELA (AUTOR(A))

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006722-12.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ZANON SOUSA VILELA RÉU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

03 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006766-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANA NUNES ALVES BARAUNA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006766-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIANA NUNES ALVES 

BARAUNA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006771-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARBOSA SIMOES (REQUERENTE)

JULIANO BARBOSA SIMOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006771-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANO BARBOSA SIMOES 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006661-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEAL BEVERVANCO (ADVOGADO(A))

RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006661-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RODOPRIMA TRANSPORTES 

EIRELI REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. Trata-se de 

PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO movida por 

RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI em face de CHUBB SEGUROS BRASIL 

S.A., ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Considerando os fatos e fundamentos 

apresentados na inicial, demonstrando o legítimo interesse da parte 

requerente em preservar seus direitos e interesses, DEFIRO a expedição 

de mandado para cientificação da requerida, conforme solicitado na inicial 

(Id. 15595957), com base nos artigos 726 e seguintes Código de Processo 

Civil. Expeça-se o competente mandado. Realizada a notificação da 

requerida e decorridos 48 (quarenta e oito) horas, entregue-se os autos 

ao requerente, independentemente de traslado ou pagamento de custas, 

observando-se as formalidades legais (artigo 729 de Código de Processo 

Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006734-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE SANTI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LIDIANE DE SOUZA POSSETTE (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006734-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE SANTI, 

MARIA LUIZA ALVES REQUERIDO: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE OURINHOS, PAULA LIDIANE DE SOUZA POSSETTE 

Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das 

custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005142-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005142-44.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANDERSON MARQUES 

SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por ANDERSON 

MARQUES SANTANA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006643-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006643-33.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LUIZ ALBERTO DE 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência 

de tentativa de conciliação, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 

não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004755-63.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Analisando os autos, verifico 

que estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Defiro o pedido de produção de 

provas sobre os fatos narrados e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/01/2019 às 15h00min. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que 

as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006145-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006145-34.2018.8.11.0037. AUTOR(A): GABRIEL NETO PEREIRA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por 

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Em que pese à parte autora 

tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação 

(id. 15216923), cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento 
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não há informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, 

impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que 

eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE ROBERTO PIRES (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

OLIVAL PIRES NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005785-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória de ID 15610768 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória de ID 15748021 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004802-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO (EXEQUENTE)

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória de ID 15755104 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER (ADVOGADO(A))

OLINDA MARIA MAHNIC (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar em qual endereço deverá ocorrer a citação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005198-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006794-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE BRITO BARBOSA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006794-96.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CRISTIANE DE BRITO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por CRISTIANE DE BRITO BARBOSA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005213-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006806-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATA BIAVATTI REGGIANI (REQUERIDO)

ROSILENE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006806-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: JONATA BIAVATTI REGGIANI, 

ROSILENE PEREIRA DIAS Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006809-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006809-65.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO ORIGINAL S/A 

EXECUTADO: M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR JOSE HERMANN (RÉU)

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (RÉU)

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005204-84.2018.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO FERNANDO NUNES DE 

ALMEIDA, CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA RÉU: T. D. 

SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP, HERMANN & HERMMAN LTDA - ME, 

JANDIR JOSE HERMANN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA e OUTRO, em face de T.D. 

Serviços de Guincho LTDA - EPP, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 14383936, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032294-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032294-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NEILY ALCANTARA NUNES RÉU: 

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C ALIMENTOS 

VITALÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE AGREÇÃO FÍSICA ajuizada por NEILY 

ALCANTARA NUNES DE OLIVEIRA em face de ALDINEIA APARECIDA 

JAMPRIETO, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

15712220, a parte requerente pugnou pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

oportunidade em que pugnou por sua extinção. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais, 

e honorários advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005223-27.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por JULIO CESAR DE JESUS 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 147 de 802



da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência 

da parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 13319986). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 
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apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. C. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004888-08.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO BRAZ DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por JOÃO 

BRAZ DA CONCEIÇÃO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Ainda, aduz a requerida que, cabe 

à parte instruir a inicial com os documentos comprobatórios dos motivos 

fixadores da competência do Juízo, sob pena de incorrer em ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
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processo, nos termos do artigo 320, do CPC/15, relativamente à certeza 

do verdadeiro endereço da parte autora e ou local do acidente, conforme 

escolha da parte, sendo que a parte autora juntou comprovante de 

residência em nome de terceiro alheio ao feito, o que não supre a 

determinação legal nem justifica o critério de aforamento adotado pela 

parte. No caso em tela, verifica-se que a inicial preencheu os requisitos do 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, pois a comprovação de 

endereço não é requisito previsto, bastando a sua declinação. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10027429620178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, Data de Julgamento: 27/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). Dessa forma, basta a 

declinação do endereço por parte da requerente para que a inicial 

preencha os requisitos necessários. Refutadas as preliminares, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 13560946). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001857-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RICHETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 8 5 7 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

RICHETTI & CIA LTDA - ME Vistos. Intimem-se as partes sobre o retorno 

dos autos, bem como para requererem o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, considerando a criação da Central 

de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças 

das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício 

Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor 

competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004268-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI DE MATTOS (AUTOR(A))

EMILIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

LUCIANO LEMES (AUTOR(A))

CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR(A))

AIRTON CAMPOS DE FARIA (AUTOR(A))

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO FRANCO RIBEIRO (RÉU)

ALEXANDRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005801-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA EMILIA WEISSMULLER (REQUERIDO)

VINICIOS WEISSMULLER (REQUERIDO)

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004607-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SYLVIA KATIA ARAUJO MEDEIROS SANTOS (AUTOR(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA NUNES FELIX DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000289-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDIO NETO VIEIRA DE OLANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006018-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001300-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

ACRESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159637 Nr: 241-21.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, Marco Antônio Corrêa Ferreira - 

OAB:OAB/MG 1445-A, ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre os documentos de fls.204/206, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161185 Nr: 905-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MATURANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE F. 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.888, JULIANA MATURANA - OAB:248519/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

REQUERIDA/AUTORA para manifestar sobre os documentos de fls. 

399/401, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 668-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Primeiramente, defiro o levantamento de valores conforme requeridos à fl. 

217.

Defiro, ainda, o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverem ser intimadas para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 1234-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 502/561, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151960 Nr: 5254-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI, ALINE VIECILI 

CRESPANI, FORÇA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 223.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 2546-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN, INEZITA C. DE SOUZA 

FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Aguarde-se a manifestação nos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 6472-93.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS VIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A garantia da execução é pressuposto para o recebimento dos embargos, 

a teor do disposto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Destarte, intime-se a parte embargante para garantir a execução, sob 

pena de rejeição liminar, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 4727-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICSON REGER GOMES BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 72/73, cite-se o executado, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 6637-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 129 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 6468-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARCINO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandado de penhora e 
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avaliação do veículo descrito à fl. 171.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20452 Nr: 1112-42.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria e Comércio - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLDOS VERAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - OAB:MT 

5.991, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:MT/4032, JOSÉ CARLOS DE 

MELLO - OAB:MT 6.341, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimada para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

206, a exequente requereu expedição de carta de citação, indicando novo 

endereço da empresa executada (fl.213).

No entanto, analisando os autos, verifico que aludida certidão refere-se a 

mandado expedido com o intuito de que o Oficial de Justiça se dirigisse a 

empresa executada e certificasse os bens que esta possui passíveis de 

penhora, visto que a parte executada já foi citada, conforme certidão de fl. 

91.

Assim, intime-se a parte exequente para esclarecer o pedido de fl. 213, no 

prazo de 10 (dez) dias, dando prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132157 Nr: 4519-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo descrito à fl. 60.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1010-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 137 e determino a suspensão da execução 

conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 6835-51.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTA DO CÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º 

OFÍCIO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147135 Nr: 3083-08.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI, MARCOS 

ANTONIO DEWES, MONICA GALBIERI DEWES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, ANA FLAVIA 

PIENIZ PAWLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, JAQUELYNE MARTINS CAETANO - OAB:OAB/GO 

37.136, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que os requeridos pugnam, às fls. 224/227, 

por realização de Inspeção Judicial, a ser realizado por perito, para a 

análise dos danos ambientais existentes no imóvel objeto da lide.

Em manifestação, os requeridos alegam a intempestividade do pedido de 

prova pericial, visto que as partes foram intimadas anteriormente para a 

especificação de provas, não tendo os requeridos manifestado interesse 

na realização da perícia em tal oportunidade (fls. 248/250).

Conforme estabelece o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes 

têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos 

para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 

influir eficazmente na convicção do juiz.

No caso dos autos, as partes requeridas pleitearam por prova técnica, a 

qual tem o condão de contribuir para a que se alcance a verdade real dos 

fatos, e por consequência, o resultado útil do processo. Assim, 

tratando-se de prova necessária para a demonstração da tese sufragada 

na lide, não há o que se falar em preclusão, sob pena de cerceamento de 

defesa.

Outrossim, o inciso I do §1º do artigo 464 do Código de Processo Civil 

prevê o indeferimento da perícia quando a prova do fato não depender de 

conhecimento especial de técnico, situação que não vislumbro nos autos, 

razão pela qual não há por que indeferir-se a perícia.

Ante o exposto, defiro o pedido de perícia de fl.224/227.

Para tanto, nomeio como perito judicial HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL, 

com sede na Rua Paranatinga, nº 1351, Jardim Riva, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 99909-1169, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte requerida.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 
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(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 4121-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICE AMAZON LTDA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação por edital (fls. 

64/65), entendo que esta não merece prosperar, vez que é possível sua 

efetivação nesses termos diante do noticiado desconhecimento do local 

em que a parte executada reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101877 Nr: 1285-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SILVEIRA 

DAMACENO - OAB:15654, BÁRBARA TERUEL - OAB:18062, CELICE 

IVANAGA VELASQUES - OAB:16595, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, ELISE 

BARBOSA LOUREIRO - OAB:15668, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13431-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT/17498, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, MARIANA MARQUES 

DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE 

- OAB:13714, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, SUENE CINTYA DA 

CRUZ - OAB:28002, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO 

ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Vistos.

Considerando que o processo já foi devidamente sentenciado às fls. 

132/133, arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 3308-04.2010.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: M A P DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122345 Nr: 4878-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/02/2019 às 14h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 4204-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:MT/ 15.703, CARLA PATRÍCIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - 

OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/02/2019 às 15h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 1896-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174342 Nr: 7585-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA QUEIROZ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174337 Nr: 7581-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163819 Nr: 2132-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SIMÕES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GALIL CALIXTO - OAB:13476/MT, 

CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA 

PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES 

- OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135242 Nr: 6963-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 134230 Nr: 6172-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129848 Nr: 2605-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 7116-75.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133060 Nr: 5247-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147959 Nr: 3457-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, SINDICATO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SINSSPP - LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 

10.944, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150546 Nr: 4650-74.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA NOGUEIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 
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OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145643 Nr: 2385-02.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130020 Nr: 2748-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122680 Nr: 5222-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, LETÍCIA BORGES REIS - OAB:MT/13385, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125587 Nr: 8157-14.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161794 Nr: 1160-10.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE MORAIS BUDKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164498 Nr: 2437-61.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVINIA APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126300 Nr: 8860-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196061 Nr: 6963-37.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176509 Nr: 8792-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207780 Nr: 3106-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170273 Nr: 5344-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT/12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5344-09.2016.811.0037 (Código 170273)

Vistos.

Sobre a petição de retro, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48058 Nr: 3365-27.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE UHDE & CIA LTDA - ME, EDITE UHDE, 

MAIQUEL UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 3365-27.2007.811.0037 (Código 48058)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113301 Nr: 3655-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3655-66.2012.811.0037 (Código 113301)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados à fl. 104, diga a parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150324 Nr: 4548-52.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Rezende Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira- 

PROCURADORA GERAL FISCAL DE MT - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira- 

PROCURADORA GERAL FISCAL DE MT - OAB:PROCURADORA

 Processo nº: 4548-52.2015.811.0037 (Código 150324)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o CPF da parte executada, tendo em vista que o CPF informado não 

foi encontrado na base da Receita Federal, quando, então, será analisado 

o pedido de fl. 27.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144641 Nr: 1874-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VIAN, Anilce Maria Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º  1 8 7 4 - 0 4 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 3 7  ( C ó d i g o 

144641)Vistos.Considerando a manifestação da parte requerida à fl. 75-v, 

indefiro o pedido de prova emprestada.Sem prejuízo, a fim de se verificar 

a existência da incapacidade da parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta cidade e comarca, para a realização 

da perícia.Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Outrossim, verifico que não foi 

realizado estudo socioeconômico na residência da parte requerente.O 

estudo social é requisito obrigatório, conforme o entendimento 

jurisprudencial:(...).Após, retornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174320 Nr: 7572-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, LARYSSA M. S. TANNURE - OAB:MT 12975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 891-25.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO 

- OAB:84441/SP

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 2977-32.2004.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA LIQUIDANDA DA COOP. AGRIC. DE COTIA - 

COOP. CENTRAL EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138732 Nr: 9505-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147403 Nr: 3208-73.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167052 Nr: 3724-59.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES ATAIDE PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:210100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123369 Nr: 5919-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON SILVA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198611 Nr: 7954-13.2017.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE PEGORARO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ELIETE 

BERALDO DE PIERI, ERALDO GONÇALVES FORTES, JULIETE JANAINE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, MARINES 

NUNES TUBINO - ME, OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - 

ME, LUCIANO GLEDSON MONTEIRO CATELAN, JANDUY ALVES DE 

OLIVEIRA, FERNANDO ALVES DE SOUSA, VENCEDORA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, E. B. DE PIERI EIRELI - EPP, 

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME, SARI CONTABILIDADE LTDA - ME, OFFICE 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, MOISES GALBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR a busca e apreensão de toda a 

documentação, tais como, ofícios, orçamentos, listas, rascunhos, 

anotações, planilhas, com descriminação de valores e nomes/apelidos de 

servidores e/ou agentes públicos que dizem respeito ao repasse de bens 

e/ou valores das empresas e/ou sócio proprietários a servidores públicos 

e mandatários de gestão pública, que envolvam o suposto “esquema 

fraudulento de licitação” no Município de PRIMAVERA DO LESTE/MT, bem 

como documentos disponíveis em meios digitais constantes em disquete, 

pen drive´s, HD´s externo, CD´s e DVD´s, notebook´s, tabletes, gabinete 

de computador. Proceda-se à Secretaria à transferência dos valores 

depositados nestes autos para a conta judicial do processo nº 

1005658-98.2017.8.11.0037.Oficie-se à POLITEC determinando o 

levantamento dos dados necessários para perícia referente aos objetos 

apreendido e encaminhados pelo ente ministerial, bem como a sua 

devolução, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

apuração de crime de desobediência.Sem custas e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104594 Nr: 3576-24.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ANDRÉIA CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885, TAISA 

ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT 11.360, THIAGO 

DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118526 Nr: 886-51.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198611 Nr: 7954-13.2017.811.0037

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE PEGORARO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ELIETE 

BERALDO DE PIERI, ERALDO GONÇALVES FORTES, JULIETE JANAINE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, MARINES 

NUNES TUBINO - ME, OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - 

ME, LUCIANO GLEDSON MONTEIRO CATELAN, JANDUY ALVES DE 

OLIVEIRA, FERNANDO ALVES DE SOUSA, VENCEDORA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, E. B. DE PIERI EIRELI - EPP, 

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME, SARI CONTABILIDADE LTDA - ME, OFFICE 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, MOISES GALBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 Processo nº: 7954-13.2017.811.0037 (Código 198611)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a 

existência de omissão na sentença de fls. 1000/1001, vez que não se 

manifestou sobre a legalidade da apreensão dos aparelhos celulares, 

tampouco sobre a extração de seus dados para análise.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

1000/1001, fazendo constar:

“(...) Em que pese na decisão liminar de fls. 287/291 e na sentença de fls. 

956/958 constar que a busca e apreensão deveria ser realizada inclusive 

em documentos disponíveis em meios digitais e ter citado alguns exemplos, 

não mencionando expressamente o termo “aparelhos de celulares”, com o 

intuito de sanar a dúvida das partes, considero legal a apreensão dos 

aparelhos celulares, bem como determino a extração dos dados 

necessários para análise e sua utilização na investigação.

Advirto que permanece a obrigatoriedade da utilização dos dados obtidos 

de maneira restrita, somente para a investigação que lhe deu causa, bem 

como quanto à manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas ao 

procedimento investigatório (...).”

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198611 Nr: 7954-13.2017.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE PEGORARO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ELIETE 

BERALDO DE PIERI, ERALDO GONÇALVES FORTES, JULIETE JANAINE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, MARINES 

NUNES TUBINO - ME, OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - 

ME, LUCIANO GLEDSON MONTEIRO CATELAN, JANDUY ALVES DE 

OLIVEIRA, FERNANDO ALVES DE SOUSA, VENCEDORA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, E. B. DE PIERI EIRELI - EPP, 

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME, SARI CONTABILIDADE LTDA - ME, OFFICE 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, MOISES GALBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE para sanar a omissão na sentença 

de fls. 956/958 apenas para fazer constar:“(...) Às fls. 393/439, juntou-se 

aos autos a contestação dos requeridos OPORTUNA SERVIÇOS E 

TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME, LORAN MARLO BERALDO DE PIERI e ELIETE 

BERALDO, os quais alegaram diversas ilegalidades/nulidades no 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido conforme 

determinação de fls. 287/291.Não obstante a alegação de nulidade, 

verifico que a busca e apreensão foi realizada com as devidas 

observações da decisão de fls. 287/291, não havendo provas de que a 

diligência foi executada de forma ilegal, imoderada, tampouco de modo 

excessivo ou com abuso de poder.É certo que a referida medida causa 

um desconforto para os requeridos, em razão da natureza do processo, 

todavia, não vislumbro qualquer falha capaz de ensejar a nulidade dos 

atos praticados, até porque os agentes públicos agiram em cumprimento a 

decisão liminar concedida nos autos às fls. 287/291.Outrossim, da análise 

dos documentos juntados nos autos, não constato qualquer prejuízo 

causado aos demandados em razão da operação, muito menos indícios de 

que algum dos servidores públicos teriam feito algo ilegal em relação aos 

objetos apreendidos (...)”.Ademais, observo que a sentença de fls. 

956/958 abrangeu as demais alegações mencionadas pelos 

embargantes.Não obstante, insta consignar que houve a revogação em 

parte da decisão de ID 1135294 no processo 1005443-25.2017.8.11.0037, 

com o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens.Quanto à 

exceção de suspeição do Promotor de Justiça de fls. 738/955, em que 

pese o pedido não ter observado os termos do artigo 148, §2º, do Código 

de Processo Civil, verifico que a pretensão dos embargantes já foi objeto 

de análise em processo diverso (código 207087) e, portanto, ofende a 

coisa julgada, de modo que desnecessária sua reanálise neste feito.

(...)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104594 Nr: 3576-24.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ANDRÉIA CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885, TAISA 

ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT 11.360, THIAGO 

DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Processo nº 3576-24.2011.811.0037 (Código 104594)

 Vistos.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

154159) para este feito.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31587 Nr: 3822-64.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, KULLINAN ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997, JULIANA COPETTI - OAB:MT/15.746-B, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apleção adesivo de fls. 

395/404, caso queira, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169550 Nr: 5038-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5038-40.2016.811.0037 (Código 169550)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127444 Nr: 421-08.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONDÉ AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 421-08.2014.811.0037 (Código 127444)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 2344-79.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN 

LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 2.028/2.033 para 

DETERMINAR a aplicação dos juros de mora como sendo a citação da 

parte executada no processo de execução, bem como a sua incidência no 

patamar de 0,5% (por cento) nos valores até 29/06/2009, sendo que, 

posteriormente, deve ser utilizado o índice da caderneta de poupança, 

conforme decisão supra.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, seguindo as diretrizes 

apontadas nesta decisão, ou manifestar concordância com o cálculo do 

executado de fl. 2.037.Em seguida, intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

04 de outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127595 Nr: 561-42.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANCI COMERCIO E REPRES.DE 

IMPLEMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 561-42.2014.811.0037 (Código 127595)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 162 de 802



Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53906 Nr: 7011-45.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR OLEOS VEGETAIS PARANA S/A IND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7011-45.2007.811.0037 (Código 53906)

Vistos.

Ante a certidão de fl. 39, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 774-82.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luiz Waldow, JAMES RAFAEL 

WALDOW, ANGÊLA MARIA WALDOW, WALDOW COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003

 Processo nº 774-82.2013.811.0037 (Código 118422)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o requerimento de fl. 77 e determino a 

suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101145 Nr: 8374-62.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTA PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8374-62.2010.811.0037 (Código 101145)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131705 Nr: 4164-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 4164-26.2014.811.0037 (Código 131705)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135066 Nr: 6838-74.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO GOUVEIA DE SOUZA, HELENICE DA SILVA 

GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Processo nº 6838-74.2014.811.0037 (Código 135066)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 92. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/02/2019 às 13:30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 
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no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171329 Nr: 5854-22.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA 

SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5854-22.2016.811.0037 (Código 171329)

Vistos.

Previamente a análise do pedido de citação por edital, proceda-se a 

expedição de mandado para a citação da empresa executada, no 

endereço informado na CDA.

Após, resultando negativa a diligência, retornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120766 Nr: 3255-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO CAPPI MANZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Processo nº: 3255-18.2013.811.0037 (Código 120766)

Vistos.

Considerando a petição retro, aguarde-se na Secretaria o pagamento do 

RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127591 Nr: 557-05.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C. TEIXEIRA DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 557-05.2014.811.0037 (Código 127591)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 937-28.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.P SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 937-28.2014.811.0037 (Código 127995)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170578 Nr: 5513-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDEN FREITAS VENÂNCIO BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 5513-93.2016.811.0037 (Código 170578)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 
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arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128048 Nr: 989-24.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLUENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 989-24.2014.811.0037 (Código 128048)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço do executado, através dos convênios 

do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127744 Nr: 697-39.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 697-39.2014.811.0037 (Código 127744)

Vistos.

Ante a certidão de fl. 20, cite-se o executado, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167601 Nr: 3971-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3971-40.2016.811.0037 (Código 167601)

Vistos.

Considerando que as requisições de pequeno valor já foram expedidas, 

aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175673 Nr: 8350-24.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPEDRAS GRANITOS E MÁRMORES LTDA 

- ME, JUDITE LIMA DE SOUZA, DIRCE DE SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8350-24.2016.811.0037 (Código 175673)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 72 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68172 Nr: 482-05.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 482-05.2010.811.0037 (Código 68172)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 

(centro e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103868 Nr: 2808-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP, 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA, MARCHETTO AUTO PEÇAS 

LTDA EPP, ELETRO PIMENTEL LTDA EPP, BOTCHA PNEUS LTDA, 

MERCADO DOS CALÇADOS LTDA EPP, IRMÃOS SACHET LTDA, MARCIO 

ANTÔNIO DALLA CORT - ME, L. K. ROSSATTO & CIA LTDA - EPP, AUTO 

PEÇAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP, VANIRDA BRESSAN, VANIRDA 

BRESSAN E CIA LTDA EPP, T. L. B. COMÉRCIO DE EMBALAENS LTDA, 

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA EPP, DARCI VEDOVATTO EPP, BODACK E 

CIA LTDA EPP, COMERCIAL VERONEZE LTDA EPP, MAURO BARBOSA 

GRANJA EPP, PIZZAIA E CIA LTDA EPP, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEC 

DE ESTADO DE FAZ DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2808-98.2011.811.0037 (Código 103868)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41144 Nr: 3630-63.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JULIANO MARQUES DE BRITO, 

R.J.M.DE BRITO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3630-63.2006.811.0037 (Código 41144)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 165 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118411 Nr: 763-53.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE QUEIRÓZ CHAVES MORAES, 

TECELAGEM ECONOMIA LTDA, ELAINE NUNES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 763-53.2013.811.0037 (Código 118411)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 

(centro e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167390 Nr: 3882-17.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVIR CARLOS MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3882-17.2016.811.0037 (Código 167390)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73741 Nr: 6063-98.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLCOM INFORMÁTICA LTDA - ME, LUCIANE 

RENATA E SILVA, WILLIAN CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6063-98.2010.811.0037 (Código 73741)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 

(centro e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143949 Nr: 1596-03.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO JULIO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1596-03.2015.811.0037 (Código 143949)

Vistos.

Tendo em vista as tentativas infrutíferas de intimação do requerente, 

defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

INFOJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeçam-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a patrona do autor para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 1302-24.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, EFANIAS DE 

OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1302-24.2010.811.0037 (Código 68993)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 54 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70504 Nr: 2813-57.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MOACIR VIANA, PRISCILA DE 

SOUZA WEITBRECHT, NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA, 

WILSON JOSE DE SOUZA, PAPELARIA SOUZA & VIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 2813-57.2010.811.0037 (Código 70504)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 1992-58.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR-M, FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1992-58.2007.811.0037 (Código 46729)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 46 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159597 Nr: 223-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEILE SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, Larissa Rosa de Souza Silva - 

OAB:MT/21207/0, LAUANA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:25178/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Processo nº: 223-97.2016.811.0037 (Código 159597)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164880 Nr: 2612-55.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DIARTE BORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2612-55.2016.811.0037 (Código 164880)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 32 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73426 Nr: 5748-70.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MOACIR VIANA, EDMILSON 

MOACIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 5748-70.2010.811.0037 (Código 73426)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 5862-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BIAZZOTTI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691, ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - 

OAB:PROCURADOR FED

 Processo nº: 5862-43.2009.811.0037 (Código 66033)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73095 Nr: 5416-06.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI DE SOUZA, KARIANA DALLAZEM DE 

SOUZA, SÉRGIO DE SOUZA, DALLAZEM DE SOUZA & CIA LTDA, JOSÉ 

DARCY KUHN, EDNILSE DALLAZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 5416-06.2010.811.0037 (Código 73095)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175982 Nr: 8517-41.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKA INFORMÁTICA PRIMAVERA LTDA, 

WOLNEIR MARTINS PROTASIO, LUCIANA CHIARELI RODRIGUES DOS 

SANTOS PROTASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8517-41.2016.811.0037 (Código 175982)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 

(centro e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100722 Nr: 272-17.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 272-17.2011.811.0037 (Código 100722)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109902 Nr: 215-62.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 215-62.2012.811.0037 (Código 109902)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 158, proceda-se a intimação do advogado 

da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47224 Nr: 2643-90.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOI CARLOS DE ARAÚJO MOTTA, MOTTA 

MAT. DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA EPP, MARCIA ANELI WOBETO 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2643-90.2007.811.0037 (Código 47224)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127010 Nr: 9543-79.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9543-79.2013.811.0037 (Código 127010)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento/liquidação de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento/liquidação de 

sentença deste processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64056 Nr: 3811-59.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 3811-59.2009.8.11.0037 (Código nº 64056)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOÃO VIEIRA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Ante a concordância da parte executada com o cálculo apresentado pela 

parte exequente, HOMOLOGO os valores apresentados à fl. 72.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104593 Nr: 3575-39.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:OAB/MT 11.360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3575-39.2011.811.0037 (Código 104593)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143866 Nr: 1550-14.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 Processo nº: 1550-14.2015.811.0037 (Código 143866)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174010 Nr: 7416-66.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA TEREZINHA VOOS, NATALIA 

TEREZINHA VOOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 16 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56207 Nr: 3785-95.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Barco, Pedro Luis Barco, 

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 170 de 802



OAB:TO/3203

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 60 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165745 Nr: 3025-68.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GAONA, LUCIO GAONA, 

MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA, MARIANO NUNES DO NASCIMENTO, 

DISTRIBUIDORA DE DOCES PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 52 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173814 Nr: 7311-89.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA TEREZINHA VOOS, NATALIA 

TEREZINHA VOOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 

(centro e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 4226-47.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA BORGES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314, ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - OAB:MT 

n°18314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4226-47.2006.811.0037 (Código 41781)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 91 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70519 Nr: 2828-26.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SARMENTO DE SOUZA, MARIA 

SARMENTO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº 2828-26.2010.811.0037 (Código 70519)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154559 Nr: 6548-25.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLYANA ROCHA SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA 

- OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Processo nº: 6548-25.2015.811.0037 (Código 154559)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127097 Nr: 81-64.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 81-64.2014.811.0037 (Código 127097)

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 171 de 802



A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento/liquidação de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento/liquidação de 

sentença deste processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128526 Nr: 1427-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCOS PINHEIRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1427-50.2014.811.0037 (Código 128526)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 239, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 218/238.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 218/238.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146697 Nr: 2876-09.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 684-31.2000.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, MARIA DE FÁTIMA DE 

OLIVEIRA, NILSON OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. 

Estado, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA- PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT

 Processo nº 684-31.2000.811.0037 (Código 11892)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 3359-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. LIMIRO ME, JOÃO BATISTA LIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 165/166.Intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51696 Nr: 7284-24.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 
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OAB:4266/MT

 Processo nº 7284-24.2007.811.0037 (Código 51696)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 134, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, proceda-se a liberação das penhoras realizadas nos autos 

(fl. 33 e fl. 58), conforme já determinado às fls. 69/71.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36230 Nr: 4213-82.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA - FORNECEDORA DE ACESSÓRIOS S/A 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 Processo nº: 4213-82.2005.811.0037 (Código 36230)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de FASA-FORNECEDORA DE ACESSÓRIOS S/A 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, em que se pleiteia a decretação de 

indisponibilidade de bens da parte executada, na forma do artigo 185-A do 

CTN.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 De início, oportuno registrar que a medida judicial de indisponibilidade de 

bens em desfavor do devedor, nos moldes do artigo 185-A do CTN, 

prescinde do ajuizamento de medida cautelar, mas requer a propositura de 

uma ação de execução fiscal, com a devida citação do devedor e a 

ausência de pagamento e de nomeação de bens à penhora no prazo legal, 

bem como pressupõe a comprovação de esgotamento de diligências para 

localização de bens do devedor.

Da análise dos autos, constato a existência de tentativa de bloqueio pelo 

BACEN (fl. 274), busca de veículos pelo RENAJUD (fl. 272) e pelo INFOJUD 

(fls. 283/297).

No entanto, verifico que ainda não foi diligenciado junto ao cartório de 

registro imobiliário do domicílio do executado, de modo que não foram 

esgotadas todas as tentativas de localização de bens da parte devedora.

 Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

POSSIBILIDADE. MULTA. 1. No presente agravo interno, as razões 

trazidas pela parte agravante não ensejam qualquer alteração da decisão 

monocrática, até porque nenhum fato novo foi identificado pela parte 

recorrente. Na verdade, houve a mera reprodução dos argumentos 

delineados, os quais foram devidamente examinados na decisão recorrida. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso repetitivo (REsp n. 

1377507/SP), pacificou o entendimento de que a indisponibilidade de bens 

e direitos autorizada pelo art. 185-A do Código Tributário Nacional depende 

da observância dos seguintes requisitos: (I) citação do devedor tributário; 

(II) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no 

prazo legal; e (III) a não localização de bens penhoráveis após 

esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado 

quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e 

consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios 

aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento 

Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. Aplicação do 

enunciado n. 560 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. No... caso 

concreto, não estando devidamente quitada a obrigação, sequer havendo 

nomeação integral de bens à penhora, tendo sido esgotadas as diligências 

aptas à localização de bens, irretocável a decisão que decretou a 

indisponiblidade, pois presentes os pressupostos para o seu deferimento, 

nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional. Aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70074650771, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AGV: 

70074650771 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

27/09/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/10/2017).

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 304/305.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141748 Nr: 570-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 151/153 

pelos seus próprios e suficientes fundamentos.Certifique-se o trânsito em 

julgado e cumpra-se integralmente a sentença de fls. 151/153.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121119 Nr: 3617-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDECY BORGES DE ABREU, MARLI 

APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, MARCILENE BERNARDES TAFAREL, 

MARIA APARECIDA DA SILVA, GLÊNIA MARIA BORGES, ADEMILDES 

FRANCISCA DA SILVA LEAL, ANGELA MARIA SOUSA FERREIRA, DAIANE 

PEREIRA DA SILVA BATISTA, DILMA NOGUEIRA DA SILVA, LEONINA 

PEREIRA OLIVEIRA, MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA, MARIA ZITA 

MENDES DA SILVA, NOLMA NOGUEIRA DA SILVA, RAQUEL VANDIRLENY 

LAURINDO, ROSIMEIRE DA ROCHA OLIVEIRA, VERA LUCIA DOS SANTOS 

LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

para:a)CONDENAR o requerido a pagar as requerentes MARCILENE 

BERNARDES TAFAREL e MARIA VALDECY BORGES DE ABREU as férias 

proporcionais referentes ao período laborado, acrescidas do terço 

constitucional;b)CONDENAR o requerido a pagar a requerente ROSIMEIRE 

DA ROCHA OLIVEIRA o 13º salário proporcional, bem como as férias 

proporcionais referentes ao período laborado de julho a dezembro de 

2012, acrescidas do terço constitucional;c)CONDENAR o requerido a 

pagar as requerentes ADEMILDES FRANCISCA DA SILVA LEAL, ANGELA 

MARIA SOUSA FERREIRA, DAIANE PEREIRA DA SILVA BATISTA, DILMA 

NOGUEIRA DA SILVA, GLÊNIA MARIA BORGES, LEONINA PEREIRA 

OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA DE JESUS GOUVEIA DA 

SILVA, MARIA ZITA MENDES DA SILVA, MARLI APARECIDA NASCIMENTO 

DA SILVA, NOLMA NOGUEIRA DA SILVA, RAQUEL VADIRLENY 
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LAURINDO e VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ o 13º salário proporcional, 

bem como as férias proporcionais referentes ao período laborado, 

acrescidas do terço constitucional.No tocante aos juros e correção 

monetária, deve-se observar a incidência do IPCA-E desde a data fixada 

na sentença quanto à correção monetária e os juros moratórios com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Sem custas.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.A presente sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

08 de outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 2438-85.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUDIVO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2438-85.2012.811.0037 (Código 111986)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que realmente não houve o pagamento do 

período de 04/2014 a 09/2014, conforme demonstrado na planilha de fl. 

188-v.

Assim, considerando que o executado foi intimado e não se manifestou 

especificamente quanto à elaboração dos cálculos do exequente, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente à fl. 185.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados pela parte exequente de fl. 185.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59096 Nr: 6692-43.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 6692-43.2008.811.0037 (Código 59096)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 200/201, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 196/198.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 196/198.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109024 Nr: 8220-10.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 8220-10.2011.811.0037 (Código 109024)

 Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso 

(Código nº 141748), translade-se cópia para este feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 744-86.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:MT Nº 6088, 

RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10.128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 744-86.2009.811.0037 (Código 60930)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 115/116, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte executada à fl. 95.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados, devendo 

a parte autora informar a conta bancária em 10 (dez) dias.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133704 Nr: 5769-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SOUSA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5769-07.2014.811.0037 (Código 133704)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198859 Nr: 8041-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maísa Macedo Dysarsz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº 8041-66.2017.811.0037 (Código 198859)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 7850-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maísa Macedo Dysarsz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 7850-26.2014.811.0037 (Código 136366)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA e outros em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 192 e 197/202, comprovantes de transferências bancárias 

comprovando que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 192 e 197/202.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129853 Nr: 2610-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2610-56.2014.811.0037 (Código 129853)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126297 Nr: 8857-87.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8857-87.2013.811.0037 (Código 126297)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 
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deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 951-22.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA HACHBARTH DOS SANTOS, DAYANE 

ANIELE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Processo nº 951-22.2008.811.0037 (Código 53226)

Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214361 Nr: 6129-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA VARGAS DA SILVA, DEISE DIAS, 

MARIVALTER GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6129-97.2018.811.0037 (Código 214361)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 2587-13.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2587-13.2014.811.0037 (Código 129830)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132501 Nr: 4798-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 4798-22.2014.811.0037 (Código 132501)

 Vistos.

Tendo em vista não houve manifestação da parte autora após o retorno 

dos autos e, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126806 Nr: 9336-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALVES TIBOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 9336-80.2013.811.0037 (Código 126806)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 167/168, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 166.
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Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 166.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163319 Nr: 1842-62.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TEREZINHA HOSS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1812-62.2016.811.0037 (Código 163319)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125586 Nr: 8156-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA ROSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8156-29.2013.811.0037 (Código 125586) Vistos.A 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.Veja-se:Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas 

até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando:I – o processo principal já estiver baixado;II – se 

tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria 

do juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.§ 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física.Assim, intime-se a parte 

autora para distribuir no PJe o cumprimento de sentença desentranhado 

destes autos.Sem prejuízo, considerando a resposta referente ao Ofício 

nº 275/2018, em que o Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do 

prazo fixado para localizar órgão/entidade conveniada para a realização 

de perícias contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 

(sessenta) dias.Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar 

o órgão conveniado para a realização da perícia.Intimem-se.Serve esta 

decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 1205/2018/GAB/SEGES - 

Processo Administrativo nº 384913/2018.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo..Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 7095-46.2007.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA RIVA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 7095-46.2007.811.0037 (Código 51705)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127095 Nr: 79-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA STEINER BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 79-94.2014.811.0037 (Código 127095)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127111 Nr: 96-33.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº 96-33.2014.811.0037 (Código 127111)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para determinar o 

prosseguimento deste feito apenas quanto ao cumprimento de sentença 

em relação aos honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de liquidação de sentença, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 

de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico 

no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, determina que o pedido de cumprimento/liquidação de sentença 

deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, desentranhem-se as petições de fls. 320 e 342 e proceda-se a 

sua entrega ao advogado, bem como intime-se a parte autora a distribuir o 

processo de liquidação de sentença diretamente no PJE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011660-04.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

HELVIO SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

HERICK SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO 8011660-04.2013.811.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, impulsionando o feito, para intimar os advogados da parte 

requerida ZTE do Brasil para indicar os dados bancários para 

levantamento do valor pago à maior do que o estipulado em juízo. 

Primavera do Leste-MT., 08 de outubro de 2018 Divanei Pereira da Silva 

Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DA CUNHA SANTOS (EXECUTADO)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para a executada efetuar o pagamento da 

condenação, intimo o exequente BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. para 

requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011788-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA BRAGA (EXECUTADO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não foi encaminhado às 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos, conforme 

ordem em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos que seguem. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006249-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE SOZA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000570-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI (ADVOGADO(A))

DARCI CASTRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO CAVALCANTE SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001932-82.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCOS VINICIUS DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011306-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. CORDEIRO BAUER - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado pagar o débito, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a exequente, através de sua 

advogada, para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-81.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MICHEL CAMPOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

8010260-81.2015.8.11.0037 Valor da causa: $150.08 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: APP IMPRESSAO DIGITAL 

LTDA - ME Endereço: Rua GUANABARA, 155, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: FABRICIO MICHEL 

CAMPOS DE SOUZA, BRASILEIRO, INSCRITO NO CPF SOB N. 

047.692.731-50, COM ENDEREÇO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, ou no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens à penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e de 

penhora por parte do Juízo. DECISÃO: "...Cite-se o executado para pagar 

o valor exequendo em 03 (três) dias, ou no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar bens à penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 

e de penhora por parte do Juízo. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliar o bem, caso em que a Escrivã 

deverá designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens 

móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário...". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NEIDE VAZ DOMINGUES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8011855-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

8011855-18.2015.8.11.0037 Valor da causa: $355.82 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: APP IMPRESSAO DIGITAL 

LTDA - ME Endereço: Rua GUANABARA, 155, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: EMERSON 

MARQUES DE SOUZA, BRASILEIRO, INSCRITO NO CPF SOB N. 

047.570.039-27, COM ENDEREÇO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, ou no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens à penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e de 

penhora por parte do Juízo. DECISÃO: "...Cite-se o executado para pagar 

o valor exequendo em 03 (três) dias, ou no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar bens à penhora, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 

e de penhora por parte do Juízo. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliar o bem, caso em que a Escrivã 

deverá designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens 

móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário...". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

NEIDE VAZ DOMINGUES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127922 Nr: 866-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS BARROS DA SILVA, 

Rg: 2328546.-0, Filiação: Maria Deomar Barros da Silva e José Pereira da 

Silva (cópia Cart. Identidade), data de nascimento: 14/02/1991, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a), estudante, Telefone 

92159191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para 

condenarANTONIO MARCOS BARROS DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos, às penas do art. 155, § 4º, I do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena.A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de 

reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos 

para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 

anos de reclusão, deixando de diminui-la em razão da confissão vez que 

fixada no mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ).Assim, perfaz-se o total de 

2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de 

outras circunstâncias capazes de modifica-la.Fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do 

CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.Deixo ainda de condenar o réu, ainda, ao pagamento 

das custas e despesas processuais por serem pobres nos termos da 

lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos 

culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução 

penal e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 05 de junho de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206073 Nr: 2271-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IURY DE SOUZA, Cpf: 01297063104, Rg: 

1223738-8, Filiação: Walmir de Souza e Maria Sarmento de Souza, data de 

nascimento: 08/06/1988, brasileiro(a), natural de Priamvera do Leste-MT, 

solteiro(a), empresário, Telefone 66 9 9986-1982. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex Positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público ofeece Denúncia em desfavor de Bruno 

Vinícios Pontes supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, 

§ 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requerendo seja recebida e 

autuada esta, procedendo-se o devido processo legal, para ao final ser 
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condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas.

Despacho: Código 2060731. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Iury de Souza, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138576 Nr: 9397-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE GARCIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIANE GARCIA FERNANDES, Cpf: 

00174399146, Rg: 1562678-4, Filiação: Claudio Fernandes e Ana Maria 

Garcia Fernandes, data de nascimento: 13/06/1979, brasileiro(a), 

convivente, salgadeira, Telefone 9613-7942/96137942. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência CLAUDIANE GARCIA FERNANDES , supra 

qualificado ,como incurso nas penas do art. 155, caput do Código Penal 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, 

Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de revelia e 

suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se a 

sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial retro.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 4 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208467 Nr: 3425-14.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGO JESUS DOS SANTOS, Filiação: 

Aldenir Verissimo de Jesus e Divino Aparecido dos Santos, data de 

nascimento: 02/09/1988, brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência DIOGO JESUS DOS SANTOS, supra 

qualificado , como incurso no art. 129,1 9º, c,c o art. 61, inciso II, alínea "a" 

(motivo fútil), ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 

11.340/2006, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação 

Penal, Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de 

revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se 

a sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial retro.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 4 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173477 Nr: 7043-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGO FERNANDES DA SILVA, 

Cpf: 01263912389, Rg: 13831131-7, Filiação: Delcina Fernandes da Silva e 

José Benevides de Oliveira, data de nascimento: 07/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), serviços gerais, morador 

de rua, Telefone 41 9 9697-2714. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: assim agindo o denunciado JOSE RODRIDO 

FERNANDES DA SILVA, incorreu nas sanções dos art. caput e 147, 

ambos do Código Penal pelo que oferece o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, por agente sigantária, a presente denúncia requerendo seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, 

para se ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e 
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prazo prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 173477Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial de fl. 41.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 22 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194770 Nr: 6160-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI APARECIDO ATANAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDINEI APARECIDO ATANAZIO, Cpf: 

03935802102, Rg: 2256522-1, Filiação: João Atanázio Júnior e Maria 

Aparecida dos Santos, data de nascimento: 11/02/1989, brasileiro(a), 

natural de Várzea Gande-MT, convivente, pedriero, Telefone 

66-99082670. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência EDINEI APARECIDO ATANAZIO, supra 

qualificado ,como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, 

Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de revelia e 

suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se a 

sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 194770Vistos 1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 15 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174711 Nr: 7779-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO FRANCISCO DA COSTA, Rg: 

4998421, Filiação: Francelina Francisca da Silva e Evaldo Bispo D. Costa, 

data de nascimento: 21/04/1993, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 669-92215586. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado LEANDRO FRANCISCO DA 

COSTA, incorreru nas sanções do art. 42 inciso III, da Lei 3.388/41 pelo 

que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

agente signatária, a presente denúnicia, requerendo que seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, para se 

ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 174711Vistos.1.Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Leandro Francisco da Costa, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.5.Sem prejuízo, indefiro o item 

2 da cota ministerial de fl. 11.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

22 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191473 Nr: 4539-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA COELHO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA COELHO MIRANDA, Cpf: 

98661469104, Rg: 001238075, Filiação: Jordão da Silva Miranda e 

Rosemeire Coelho Borges (documento), data de nascimento: 18/02/1978, 

brasileiro(a), natural de Coxim-MS, solteiro(a), do lar, Telefone 99575846. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência Adriana Coelho Miranda, como incurso nas 

penas do art. 342, "caput", do Código Penal, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, para se 
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ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Processo nº 4539-22.2017.811.0037 (Código 191473)Ação 

PenalAutor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRé: Adriana 

Coelho Miranda Vistos etc.Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), 

havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, 

recebo a denúncia de fls.04, na forma em que foi posta em Juízo.Cite-se a 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.Frustrada a 

tentativa de localização pessoal, cite-se por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal.Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se a acusada, citada, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias.Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, 

nos termos do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192999 Nr: 5263-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

02397350130, Rg: 98784640, Filiação: Luiza Polido Olegario da Silva, data 

de nascimento: 08/06/1987, brasileiro(a), natural de Engenheiro 

Beltrão-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 66-999124714. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência ELIAS OLÉGÁRIO DA SILVA JÚNIOR , 

supra qualificado ,nas sanções do art. 306, "caput"do Código Trânsito 

Brasileiro, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação 

Penal, Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de 

revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se 

a sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 192991. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201234 Nr: 9010-81.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO NUNES, Filiação: José Nunes e 

Cleuza de Souza Nunes, data de nascimento: 07/07/1986, brasileiro(a), 

natural de Ipiranga-PR, solteiro(a), mecânico, Telefone 6699632-5606. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência EDUARDO NUNES , supra qualificado 

,como incurso nas penas do art. 306, "caput", art. 298, III e art. 311, ambos 

da Lei 9.503/97 (Lei de trânsito), na forma do art. 69, do Código Penal 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, 

Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de revelia e 

suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se a 

sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 2012341. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 22 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169092 Nr: 4793-29.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA CURCINO, NATANAEL GAUDENCIO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISABELA CURCINO, Cpf: 03452949125, 

Rg: 19094642, Filiação: Maria Soledade Hora e Joao Batista Cursino, data 

de nascimento: 27/03/1994, brasileiro(a), natural de Araguari-MG, 

solteiro(a), artesãserviços gerais e atualmente em local incerto e não 

sabido NATANAEL GAUDENCIO JUNIOR, Cpf: 04813661130, Filiação: 

Alminda Candida Guimarães e Natanael Gaudencio, data de nascimento: 

16/12/1991, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, convivente, bar man. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Natanael Gaudêncio júnior 

e Isabela Curcino, , incorreru nas sanções do art. 136, § 3º, do Código 

Penal, pelo que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

sua agente signatária, a presente denúnicia, requerendo que seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, 

para se ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e 

prazo prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 169092Vistos.1.Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de ISABELA CURCINO e NATANAEL GAUDENCIO 

JUNIOR, dando-os como incurso nos artigos nela mencionado.2.Citem-se 

os acusados, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).3.Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.5.Sem prejuízo, indefiro o item 2 da cota ministerial de fl. 

35.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 17 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191043 Nr: 4312-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HÉLIO SOUZA SILVA, Cpf: 03500945198, 

Rg: 1614525-9, Filiação: Expedito Sousa da Silva e Derzuita Matildes de 

Souza, data de nascimento: 29/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Uberlandia-MG, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-84088808. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto Isso, o Ministério Públicco do Estado de Mato 

Grosso denuncia Hélio Souza Silva como incurso nos artigo 129, §9°, e 

147 (por duas vezes, em continuidade deletiva-art. 71,cp), c/c o artigo 61, 

inciso ii, alíneas ''a'' (motivo fútil) e ''f'', na forma prevista no artigo 69, 

todos do código penal, com a observância da lei federal n.11.340/2.006, 

devendo se ele citado, processado e, ao final- liquidada a prova e 

apurados o crimes .

Despacho: Código 1910431. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Hélio Souza Silva, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199095 Nr: 8138-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO HENRIQUE PEREIRA, Cpf: 

63684110400, Rg: 1225120, Filiação: Elione Pereira e Joaquim José 

Pereira, data de nascimento: 09/02/1969, brasileiro(a), natural de Ilha Ds 

Flores-SE, convivente, motorista, Telefone 66999740902. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex Positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público ofeece Denúncia em desfavor de FÁBIO 

HENRIQUE PEREIRA, vulgo "Jabuti" supra qualificado, como incurso nas 

sanções do art. 306, caput, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro; 

requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se o devido 

processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a 

instrução da ação as testemunhas.

Despacho: CódigoVistos 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206075 Nr: 2273-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDEY ROSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDEY ROSA DE MORAES, Rg: 

2012951-3, Filiação: Lindomar Moraes e Roseli Rosa Pinto (documento), 

data de nascimento: 17/04/1987, brasileiro(a), natural de General 

Carneiro-MT, convivente, estudante, tratorista, servente, Telefone 
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3498-4933. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex Positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público ofeece Denúncia em desfavor de Wandey 

Rosa de Moraes supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 306, 

§ 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requerendo seja recebida e 

autuada esta, procedendo-se o devido processo legal, para ao final ser 

condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas.

Despacho: Código 2060751. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Wandey Rosa de Moraes, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202067 Nr: 216-37.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MOREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON MOREIRA CHAVES, Cpf: 

70139653163, Rg: 26370433, Filiação: Maria do Carmo Moreira Gonçalves 

e Gilberto Conceição Chaves, data de nascimento: 24/01/1994, 

brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

marceneiro, Telefone 66-996629210. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denúncia ANDERSON MOREIRA CHAVES como incurso nos 

Artigos 129, § 9º, E 147, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", NA 

FORMA PREVISTA NO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM A 

OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.340/2006, devendo ser ele citado, 

processado e, ao final liquidada a prova e apurados crimes condenando 

com a clásula do devido processo legal.

Despacho: Código 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial retro.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 4 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202101 Nr: 250-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOURIVAL FERREIRA LIMA, Cpf: 

42814189115, Rg: 06138314, Filiação: Maria Clotildes Ferreira Lima e 

Agostinho Monteiro da Silva, data de nascimento: 25/11/1963, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 66-996491342. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex Positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público ofeece Denúncia em desfavor de Lourival 

Ferreira de Lima supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 305 

e 306 ambos do Código de Trânsito Brasileiro; requerendo seja recebida e 

autuada esta, procedendo-se o devido processo legal, para ao final ser 

condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas.

Despacho: CódigoVistos 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193531 Nr: 5515-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ RESENDE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER LUIZ RESENDE MARQUES, Rg: 

2013268-9, Filiação: Ruth Pedroso de Resende e Antonio Luiz Marques, 

data de nascimento: 10/03/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), marteleiro, Telefone 66-99630-1639. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência Wagner Luiz Rezende, como incurso nas 

penas do art. 304, "caput" e 306 § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, 

Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de revelia e 

suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se a 

sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: CódigoVistos 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164092 Nr: 2264-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PEREIRA DA SILVA, FLARES 

RICARDO DA SILVA PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

05173358165, Rg: 2479870-3, Filiação: Cleia Pereira da Silva, data de 

nascimento: 05/08/1994, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

estudante, repositor de mercado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

Resumo da Inicial: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso, 

denuncia a Vossa Excelência CLEVERSON PEREIRA DA SILVA, como 

incurso nas penas dos arts. 33, "caput", e 35 da Lei 11.343/06, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, 

citando-se os denúnciados, para se verem processados, sob pena de 

rrevelia e suspensão do precesso e prazo prescricional.

Despacho/Decisão: Código 164092Vistos.1. Notifique-se o acusado 

Cleverson Pereira da Silva, por edital, com prazo de 15 dias, para 

responder à acusação (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).2. Quanto ao 

réu Flares Ricardo Pego, considerando que o mesmo, já notificado, 

declarou não ter condições de constituir advogado (fl. 103), intime-se a 

Defensoria Pública Estadual para apresentar resposta à acusação.3. 

Após, tornem conclusos para analise da prisão preventiva.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 29 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172809 Nr: 6706-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CARDOSO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO CARDOSO DAS NEVES, 

Cpf: 04125447179, Rg: 2295272-1, Filiação: Domingos Cardoso dos 

Santos e Maria Santana das Neves, data de nascimento: 05/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais, soldador, 

Telefone 66-9943-4624. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Alessandro Cardoso das 

Neves, incorreru nas sanções do art. 329, do Código Penal, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária, a presente denúnicia, requerendo que seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, para se 

ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 172809Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

ALESSANDRO CARDOSO DAS NEVES, dando-o como incurso nos artigos 

nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204197 Nr: 1421-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO BARBOSA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMULO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 06193223142, Filiação: Angela Maria Barbosa Pinto e Amancio 

Barbosa Pinto, data de nascimento: 06/12/1996, brasileiro(a), natural de 

Gurupi-RO, convivente, auxiliar de aviação agrícola, Telefone 

66-997173902. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Ex Positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público ofeece Denúncia em desfavor de ROMULO 

BARBOSA DA CONCEIÇÃO supra qualificado, como incurso nas sanções 

do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; bem como no artigo 

330 do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta, 

procedendo-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, 

ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas.

Despacho: CódigoVistos 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial.2. 

Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169129 Nr: 4830-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON PEREIRA DE SOUSA, Cpf: 

05796960300, Rg: 0327722720077, Filiação: Ana Joana Pereira de Sousa 

e Antonio Marcos da Silva Lima, data de nascimento: 04/02/1993, 

brasileiro(a), natural de Colinas-MA, solteiro(a), pintor, Telefone (66) 

96960300. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado MAYCON PEREIRA DE 

SOUSA, incorreru nas sanções do art. 42, inciso III, da Lei 3.688/41, pelo 

que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

agente signatária, a presente denúnicia, requerendo que seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, para se 

ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 169129Vistos.1.Diante do aporte dos autos, recebo a 

denúncia em desfavor de Maycon Pereira de Sousa, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.5.Sem prejuízo, indefiro o item 

2 da cota ministerial de fl.09.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

22 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174751 Nr: 7806-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARDOSO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVO CARDOSO DAS NEVES, Cpf: 

02160822183, Rg: 1921127-9, Filiação: Maria Santana das Neves e 

Domingos Cardoso dos Santos, data de nascimento: 26/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Iporã-GO, solteiro(a), autônomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência IVO CARDOSO DAS NEVES , supra 

qualificado ,como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I do Código 

Penal (fato 1) e art. 155, § 4º, inciso I, c/c/ art. 14, II, ambos do Código 

Penal (fato 02) requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação 

Penal, Citando-se a denúnciada, para se ver processada, sob pena de 

revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, prosseguindo-se 

a sentença final e condenação da denúnciada.

Despacho: Código 1747511. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ivo Cardoso das Neves, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

23 de agosto de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203093 Nr: 834-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CÍCERO BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON CÍCERO BARBOSA FERREIRA, 

Cpf: 85405094153, Rg: 11937912, Filiação: Sonia Maria Ferreira Gomes, 

brasileiro(a), solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 66-99664-3718. atualmente 
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em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência MILTON CÍCERO BARBOSA FERREIRA, 

supra qualificado ,como incurso nas penas do art. 121, do Decreto -Lei n. 

3688/41,C/C o art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo torpe) e "f", do Código 

Penal, com a observância a Lei Federal n. 11.340/2006, equerendo seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal, Citando-se a denúnciada, 

para se ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e 

prazo prescricional, prosseguindo-se a sentença final e condenação da 

denúnciada.

Despacho: Código 2030931. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187362 Nr: 2652-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO SOUZA DE JESUS, Filiação: 

Sergio Nogueira de Jesus e Lindinalva Fernandes de Souza, data de 

nascimento: 31/05/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 99662830. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: POSTO ISSO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DENUNCIA BRUNO SOUZA DE JESUS, COMO INCURSO 

NOS ARTIGOS 129, § 9º, E 147, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" 

E "F", NA FORMA PREVISTA NO ART.69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, 

COM OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.340/06. DEVENDO SER ELE 

CITADO, PROCESSADO E, AO FINAL LIQUIDADA A PROVA E APURADOS 

OS CRIMES.

Despacho: Código 187362Visto.1. Diante do teor da certidão de fl. 54, 

cite-se o acusado Bruno Souza de Jesus, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de agosto de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200355 Nr: 8635-80.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA SIQUEIRA RECH, Rg: 

12734.501-5, Filiação: Rosalina Alves Siqueira e Valdir Luiz Rech, data de 

nascimento: 29/09/1992, brasileiro(a), natural de Gramado-RS, convivente, 

operadora de caixa. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências: nos seguintes termos:1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4 – Afastamento do lar, 

domicilio ou local de convivência, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos, que por ventura foram questionados 

no juízo cível;

Despacho/Decisão: Autos código 200355 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de JESSICA SIQUEIRA RECH, sob o 

argumento de que aquela sofreu violência psicológica por parte de seu 

ex-companheiro VAGNO SILVA SALUSTRIANO. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fl. 06. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4 – Afastamento do lar, 

domicilio ou local de convivência, sem prejuízo dos direitos relativos a 

bens, guarda dos filhos e alimentos, que por ventura foram questionados 

no juízo cível; Quanto à medida protetiva referente à estabelecimento de 

caução provisória por perdas e danos, deixo de aplica-las, ao passo que 

não foram relacionados os referidos bens, tampouco comprovado os 

prejuízo sofridos pela ofendida. Quanto ao pedido de restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores, determino a realização 

de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar desta Comarca, em 5 

dias. Com a juntada do referido laudo, colha-se o parecer ministerial e em 

seguida, voltem conclusos. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 
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desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 29 de novembro de 

2017. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208691 Nr: 3560-26.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO OLIVEIRA, Cpf: 78733197920, 

Filiação: Inacia Maria da Conceição e José Oliveira, brasileiro(a), Telefone 

66 99959-6607. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências nos seguintes termo:1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Autos código 208691 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de MARCIA GOMES, sob o argumento de que 

aquela sofreu ameaças praticadas por seu ex-companheiro PAULO 

OLIVEIRA. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no 

art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a 

aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência 

cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. aso contrário, a presente medida terá 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor. imavera do Leste, 23 de maio de 2018. ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202081 Nr: 230-21.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRIMAVERA DO LESTE - 

DELITOS GERAIS E SEÇÃO DE ATENDIMENTO À MULHER, IDOSO, 

CRIANÇA, ADOLESCENTES E LGBTs - S.A.M.I.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOREIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERIK MOREIRA ALMEIDA, brasileiro(a), 

vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Autos código 202081 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de IZABEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas por ERIK MOREIRA 

ALMEIDA. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no 

art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a 

aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência 

cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. . Cumpra-se em caráter de urgência pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da presente, os efeitos das medidas ora deferidas terão duração 

de 06 (seis) meses, contados da ciência da ofendida, o que deverá ser 

certificado. Caso contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito 

em julgado da sentença de absolvição no processo principal, ou até a 

extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor. . Primavera do 

Leste, 16 de janeiro de 2018 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 30 de agosto de 2018
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Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208582 Nr: 3494-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCEU VICENTE OTTONELLI, Cpf: 

46982361004, Rg: 1037625728, Filiação: Emillia Pedrolina Ottonelli e 

Antonio Ottonelli, brasileiro(a), divorciado(a), Telefone 66 9966-0923. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Autos código 208582 Trata-se de representação para 

aplicação de medidas protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em 

favor de MARIA DO SOCORRO MACHADO DA SILVA, sob o argumento de 

que aquela sofreu ameaças praticadas por seu ex-companheiro DIRCEU 

VICENTE OTTONELLI. É o relatório. Decido. Consoante a previsão legal 

disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência 

poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou 

a pedido da ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade 

Policial a aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de 

violência cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. 

Dessa forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a 

indicar que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a 

requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 

11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar 

da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Primavera do Leste, 22 de maio de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210448 Nr: 4306-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEI BARBOSA DA SILVA, Filiação: 

Clarineis Barbosa e José Abadio da Silva, brasileiro(a), Telefone 66 

99922-1177. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos: mínimo de 100 

metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de representação para aplicação de 

medidas protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de ELOISE 

DE OLIVEIRA SANTOS, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças 

praticadas por seu ex-companheiro WESLEI BARBOSA DA SILVA. É o 

relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, 

verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar que 

configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino: 1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local 

onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 26 de junho de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209647 Nr: 3979-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS GOMES, Cpf: 

51153548100, Rg: 540.376, Filiação: Mario Gomes e Isolina de Souza 

Gomes, data de nascimento: 14/04/1970, brasileiro(a), natural de Mundo 

Novo-RS, separado(a) judicialmente, gesseiro, Telefone 99679-1425.. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUEDIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de representação para aplicação de 

medidas protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de ELIENE 

SOUZA BRITO, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças 

praticadas por seu ex-companheiro LUIZ CARLOS GOMES. É o relatório. 

Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 

as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls 05/05-v. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente 

de mandado. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das 

medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da 

ciência da ofendida, o que deverá ser certificado. rimavera do Leste, 12 

de junho de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214507 Nr: 6241-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:OAB/MS 5896

 Código 214507

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16h10min horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Intime-se o réu da audiência designada para o dia 09/10/2018, às 

16h00min, junto ao Juízo da Comarca de Campo Verde/MT.

3. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212990 Nr: 5462-14.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Autos código 212990

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019, às 13:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212305 Nr: 5132-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCENA NERI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Autos código 212305

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 01/02/2019, às 13:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212980 Nr: 5458-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LOURENÇO CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Autos código 212980

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2019 às 15:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212300 Nr: 5128-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GEBIELUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Autos código 212300

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 
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as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019 às 13:45 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214921 Nr: 6520-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Autos código 214921

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019 às 15:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212341 Nr: 5164-22.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESULINA CORRENTE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT

 Autos código 212341

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019, às 14:45 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214930 Nr: 6527-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELES LAITHARTH E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662

 Autos código 214930

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019 às 16:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214923 Nr: 6522-22.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FELIPE RODRIGUES DE PAULA 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Autos código 214923

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019 às 15:15 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214927 Nr: 6525-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Autos código 214927

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2018, às 14:15 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212992 Nr: 5463-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOVALDO SOUSA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 Autos código 212992

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 01.02.2019, às 13:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213835 Nr: 5862-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDISTON BARBOZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Autos código 213835

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2019 às 15:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212995 Nr: 5464-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL TEODORO SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Autos código 212995

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2019 às 14:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208198 Nr: 3305-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado Juiz(a) de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT , na forma da 

lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2019 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, 

os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Nr de Ordem Nome Profissão

01 MÀRCIA REGINA PASINI BRUCH

 02 MARISA RAPOSO DE CARVALHO

 03 CLEOVANEZIA FEITOSA LOPES

 04 VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN

 05 JOSÉ APARECIDO VIEIRA

 06 ITALO RICARDO BRITO GODOY

 07 EVANDRO MOREIRA BEVILACQUA

 08 BRENDA SOARES BRAGA

 09 KARINE LUIZA BIGUELINI

 10 WILLIAM DE CARVALHO MOREIRA

 11 MARIA D'ABADIA DA ROCHA OLIVEIRA

 12 FERNANDO DALZOTTO

 13 GILMAR MARTINS BORGES

 14 ELISANGELA PATRICIA ISBRECHT

 15 ROSALVO TIAGO BOENO DE SOUZA NETO

 16 FRANSUELE ANTONIA LEAL

 17 LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA

 18 NATALIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

 19 SUZANA HAAG

 20 HELENA TARGINO DE SOUTO

 21 ELZIANE DOS SANTOS PEREIRA

 22 JEANI PEREIRA FERREIRA

 23 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS

 24 JAQUELINE MORGANA DE SOUZA LIMA

 25 LUIZA ALEIXO ALBERTIN

 26 POLIANA PEREIRA QUEIROZ

 27 GEOSULENO SILVA MOREIRA

 28 NYKOLAS HUGO DE OLIVEIRA

 29 MARCIA BARREIRAS PUTENCIO

 30 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA

 31 ANNADELIA SANTANA LESSA

 32 LUANA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA

 33 IRENE MARIA SEBASTIÃO SILVEIRA

 34 EMIDIA CABRAL RESENDE

 35 WENDER DA SILVA

 36 NATHALIA POLYNNE FERREIRA DA SILVA

 37 JANELANE GOMES DE SOUSA

 38 VITÓRIA CAROLINE FERREIRA SILVA

 39 SILAS TSEREBURÃ

 40 TATIANA SILVA DE ALMEIDA

 41 MICHELLY LEANDRA RODRIGUES

 42 LEA ADRIANA MORENA DOS SANTOS

 43 NATALIA GABRIELLE CHRUN SILVA

 44 FRANKLIN SOUZA MIRANDA

 45 ADELIDIA MARIA ROSA DOS SANTOS

 46 IZAURINA CANDIDA DE SOUZA

 47 MARIA SALETE COSTA DIAS DA COSTA

 48 TERESINHA BEZERRA SILVA

 49 DELMA MARIA ZANATTA

 50 DANIELLY SOARES ZAFALON

 51 AURIVAN AIRTON AGOSTIN

 52 ISADORA CORDEIRO DA SILVA ROGÉRIO

 53 LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA

 54 ARTEONE LUIZ PEREIRA

 55 RICARDO FERNANDES SANTOS

 56 PATRICIA CARVALHO RODRIGUES

 57 WELINTON FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

 58 ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO

 59 ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR

 60 PAULA REGINA PEREIRA TOSTA

 61 ELIVANIA DUARTE DOS SANTOS

 62 CACIA LISANDRA MILKE DE OLIVEIRA

 63 ALINE CHAIENNE ROSA NEVES

 64 RAFAEL ARAUJO ROSA

 65 JOAO BATISTA DIAS CORREA

 66 PATRICIA CHAVES CUNHA

 67 DIANE PIRES DOS SANTOS

 68 YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA

 69 RENATA MAISA DE ANDRADE

 70 FABIANA SCHWEIHERT

 71 LUIZA EDUARDA COIMBRA

 72 CAMILA LIRA

 73 CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS

 74 RUBIA GRACIELA LONGHI

 75 JANINE DE SOUZA BARBOSA

 76 DRIELY CRISTHINE PEREIRA PINOTTI

 77 KATHIENE FARIAS BENDÔ

 78 SANDRA IZABEL RUARO

 79 CHEILA MARA BOLICO

 80 CRISTIANE MARIA VEDOVATTO

 81 PAULO CESAR CAPITANIO DA SILVA

 82 JANE APARECIDA TONINATO

 83 MARIA DA GRACA TEIXEIRA DOS SANTOS

 84 EDSANTOS VIEIRA FERREIRA

 85 MONIA MAIA DE LIMA

 86 ALESSANDRA COSTA

 87 CÍNTIA ALVES FERREIRA

 88 GEICY DAYANE MORALES BEZERRA DAVIES

 89 JAQUELINE APARECIDA SALOMAO

 90 DANIELLE DA COSTA CHAVES

 91 FERNANDO FUJIWARA

 92 ARON PEDRO JACOBI

 93 ALLAN VINICIUS SOARES PINTO

 94 RENATA DE MORAES MOREIRA

 95 ROSA MARIA DE SOUZA FAI

 96 CHRISTIAN SASSAKI DE OLIVEIRA

 97 MILTON ALCOVER NETO

 98 KARLA CRISTINY LANDIM BRAUN

 99 ANTONIO MARCOS FONSECA DE SOUZA

 100 TARTYTA LORENA DE SOUZA MANGIALARDO

 101 JESSILIANE PEGO DE ASSIS

 102 JOEL PEDRO ALVES MARTINS

 103 SANDRA KEILA ARRUDA CABREIRA

 104 VIVIANE CRISTINA CASTELLI

 105 ROSANE FATIMA BORDIGNON
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 106 MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENÓRIO

 107 ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

 108 RODRIGO CASTELO BRANCO ROSA

 109 CLAUDIA GHISLENI

 110 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DE CASTRO

 111 CAMILA SCHARLAU BEE

 112 FABIANE FRISKE

 113 ANGREIDE GETULIO DOS SANTOS

 114 LILIAN CRISTINE MASSAD GOMES DA SILVA

 115 SILVANA MARGARIDA SECCHI

 116 ERIKA CRISTIANE SASSAKI DE OLIVEIRA

 117 JOICE FATIMA SELIG

 118 MARCOS TEIXEIRA ILDEFONSO

 119 JULIANA FRANCINI VARNIER BRIDI

 120 MELYSSA KAREN SACCHI DA SILVA

 121 VALERIA GARCIA LIMA DE ARAUJO

 122 CATARINA CLAUDETE DE CARVALHO VARGAS

 123 DEISE DIAS

 124 FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA

 125 ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ

 126 JOSÉLIA DE PASSOS LIMA

 127 JOSE FERREIRA BARBOSA

 128 ROBERTO PEREIRA FEIJO

 129 ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 130 AMAURI FERNANDES

 131 FLAVIA FERNANDA BARRETO DE ARAUJO ALVES

 132 IVONETE RODRIGUES DE QUEIROZ PEREIRA

 133 RENATA CRISTINA CARVALHO SILVA

 134 EDILZA MORAIS MEIRELES

 135 MARLENE DE SOUZA PARENTES

 136 ERASMO VINICIUS DE MORAES OLIVEIRA

 137 LIVIO TEOFILO REDMANN

 138 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

 139 ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO

 140 DEBORA FERNANDES BORGES

 141 EDNA RODRIGUES NASCIMENTO

 142 FRANCISCA ELAINE PEREIRA BARROSO

 143 VALDETE PEREIRA DA SILVA

 144 KARINA GABRIELLE RODRIGUES ONOFRE

 145 EDILENE ARAUJO COSTA

 146 ELZENY PEREIRA DA SILVA

 147 LUZINETE FIRMINA DE SOUZA

 148 POLLIANA ANASTACIO DE MOURA LIMA

 149 DARLENE ALVES DO NASCIMENTO

 150 HUMBERTO MARIANO DA SILVA

 151 MAURA SOARES DA SILVA

 152 KESSIA NAYANNE XAVIER DA SILVA

 153 CLEITON BARBOSA MATOS

 154 MARILZA CONCEIÇÃO DA SILVA

 155 ANTONIO RESPLANDES DE SOUZA

 156 MAIRA DE SOUZA VILELA

 157 CRISTIANE DE OLIVEIRA NEVES

 158 RAQUEL ROSA DORNELLAS

 159 JOELMA RENATA DA SILVA LEMES

 160 ELIANE AMORIM DE BRITO

 161 ERICA RENATA DUARTE ZULISKE

 162 MARIA APARECIDA TRINDADE

 163 FERNANDO CASTANHO DA SILVA

 164 WANESSA ALCANTARA PAULINO

 165 MARIVALTER GOMES COSTA

 166 ELISANGELA AMANCIO DOS SANTOS

 167 LEVI JERONIMO ROLIM

 168 ARLETE DUARTE FERREIRA LINN

 169 CLAUDIA LINA DOS SANTOS SOUZA

 170 VANESSA ORLANDI DE SOUZA COSTA

 171 SANDRA DE ARAUJO

 172 ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA

 173 KATIA MATOS BELEM DANTAS

 174 ELLEN APARECIDA MOREIRA SANTOS

 175 ROGERIO ANDRADE CAMARGO

 176 PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA

 177 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

 178 JHONNES MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA

 179 LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

 180 DENISVALDO PEREIRA DE AMORIM

 181 ADRIANO MESSIAS DOS SANTOS

 182 CELIA OLIVEIRA DE JESUS

 183 ELIANA APARECIDA DUQUE FERREIRA

 184 ROSÂNGELA MATOS RAIMUNDO GOMES

 185 IRIA DALLOCA MOREIRA

 186 SAMELA ACSA CARDOSO LIMA

 187 SILVIA TUROLLA PERES CHAVES

 188 VALTEIR LEITE DE RESENDE

 189 CRISLENE SOUZA LOPES

 190 VICTOR CLEISSON ALVES DOS SANTOS

 191 VANESSA MARTINS DOS SANTOS

 192 SANIO GOMES ALVES

 193 SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA

 194 CLEONICE GOMES BRITO

 195 LAURIANE MARIA DE ARRUDA ROSA

 196 RUBIA MARIA CAMINADA

 197 NATALINA MARTA PINHO SILVA

 198 ROSELENA ALVES LIMA

 199 CRISLIANE GOMES DOS SANTOS

 200 IDILIA MARIA BERTOLDO DA SILVA

 201 ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA

 202 TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA

 203 KARINA GOMES PEREIRA

 204 ROGERIO DELMON DA SILVA

 205 SIMEIA BAGORDAKIS DELIMA

 206 NEUSILIA LIMA RIBEIRO

 207 PEDRO RAMOS

 208 CLEYTON ANDERSON DA SILVA ARAUJO

 209 MARIA INES GUADAGNIN CASTRO

 210 IONARA DE CARLI GRIELEITOW

 211 ALEXSANDRA CAMPOS SANTOS

 212 CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA LEAL

 213 DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO

 214 LAURA GLEICE ANGELICA BARBOZA

 215 ELIENE ANGELICA BARBOZA

 216 ADMILSON JAIR DOS PRAZERES

 217 JEICIMARY OLIVEIRA DE MORAES

 218 ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS

 219 LUCINEIS BARBOSA DE JESUS

 220 LOVANI TEREZINHA LUNKES

 221 LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA

 222 MARIA SILEIDE CANDIDO DA SILVA

 223 LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA

 224 ROSANGELA FREITAS DIAS

 225 NATALIE STHOLL DA SILVA

 226 EDILEUZA FERREIRA DE SOUZA LIMA

 227 ELISSAYDE DOS SANTOS REIS

 228 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEREDO

 229 GABRIELA MADELEINE CANDIDO DA COSTA

 230 CRISTIANE GIROLA

 231 ALBANITA MARIA RUARO DUTRA

 232 JUCIANDRO ALVES DA SILVA

 233 DOMINGAS ROCHA DE FREITAS

 234 AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

 235 ABRÃO DORNELES REIS JUNIOR

 236 MARIA IVONETE DE OLIVEIRA ARAUJO

 237 ADEJANE DA SILVA GUIMARÃES

 238 ANDRESSA HAMMES

 239 BRENDA MARTINS GRUBERT

 240 OLEONIR FAVARIN

 241 JAQUELINE SCHREIBER

 242 ROSA MAURA CARDOSO PAIAO

 243 ELIANE SILVA DA CUNHA

 244 JOSE BATISTA DA SILVA

 245 LUCIANE RAVANELLO MOREIRA

 246 VANDREIA MORAES FERREIRA

 247 HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO

 248 FERNANDO ALVES BARROS

 249 MARCIA REGINA ROMBI
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 250 GIZELI DA COSTA LEAO MENDES

 251 KAWANA NORARA ARAUJO BORGES PEREIRA

 252 IDALINA DE SOUZA FERREIRA

 253 JANIE REGINA FURLAN

 254 FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES

 255 ELIANE DE OLIVEIRA RIBAS PINHEIRO

 256 MARCIO EVERTON GONCALVES TRINDADE

 257 EDINALVA MENDES DA LUZ SILVA

 258 CIAGO TONNY CERUTTI

 259 NATHANE CAROLINE PEREIRA DE ARAÚJO

 260 IZAIRA APARECIDA DA SILVA

 261 VALDIR JOSE BARÔNIO

 262 MARLENE HENDGES

 263 ELISANDRA DOS SANTOS ALMEIDA

 264 EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA

 265 FRANÇOA LUZ DE ABREU SILVA

 266 SONIA MARIA GOMES BIDO

 267 SIMONE GRASS

 268 DIANE DA SILVA PEREIRA BARBOSA

 269 SERGIO OLIVEIRA MENDES

 270 JULIANA PAOLINI BETTARELLO

 271 CASSIO GOMES BESSA

 272 PAULO HENRIQUE JUSTINIANO DE CASTRO

 273 ELIZABETE LOPES DA SILVA

 274 ERIKA CRISTINA TEIXEIRA MENDONCA BESSA

 275 SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA

 276 MARCELAINE RIBEIRO

 277 KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS

 278 KAROLINE DOS SANTOS VIANA

 279 ANA FLÁVIA RAMOS DE SOUZA

 280 MARCOS CUSTODIO BARBOSA

 281 NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA

 282 MAYARA FERREIRA SILVA

 283 VALTUIRA CARVALHO DA SILVA

 284 MELISSA FRANHAN TOMAZ

 285 MARILEI SCHERER WEBER

 286 DALMIR BATISTA DA SILVA CRUZ

 287 THAIS VIEIRA MARTINS

 288 NEILON VILELA NOGUEIRA

 289 NEUZA APARECIDA DA COSTA MARTINS

 290 HENRIQUE JOSE JANNUZZI

 291 GIOVANNA INEZ HUGUE

 292 CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA

 293 LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA

 294 MARCIA GREGORIO DA COSTA

 295 GABRIELLA DIAS MARTINS

 296 JOSÉ CARLOS NASCIMENTO FILHO

 297 GRACIELI MARIA BRUSCHI

 298 CLAUDETE XAVIER DE FREITAS

 299 ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA

 300 ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA

 301 ODETE SANTIN

 302 EUNICE REGINA SILVA PAIM

 303 KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 304 RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 305 ANDRESSA JOCYELY BUENO

 306 ALESSANDRA ANDREIA CASARIN

 307 ELEOMAR MATOS DE MOURA

 308 PABLO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

 309 BRENDA TAIS CARMO DOS SANTOS

 310 ANA CRISTINA DE MELO PIO

 311 ELIDA DA SILVA CRUZ

 312 EDNEIA PEREIRA DA SILVA

 313 ISABELLA RAMOS DE MORAES

 314 RENATA DAS DORES SILVA DOS SANTOS

 315 ARIANE NÁDIA DA SILVA

 316 EUGÊNIA DOS SANTOS RODRIGUES

 317 MARCOS VINICIUS LIMA VIEIRA

 318 GUILHERME DELERA NILSON

 319 WILSON DEMETRIUS STOCHI LIMA

 320 INGRIDI NAIARA ROCHA NUNES DA SILVA

 321 VANESSA LUNKES

 322 MARIANA TRACZ

 323 ROSANE MARIA DOS SANTOS

 324 MARCELO DE SOUZA

 325 ITAMARA DA SILVA CELIO

 326 MARINA LUÍZA DOURADO

 327 JEFFERSON ELIAS VIEIRA DA SILVA

 328 AMANDA KAROLLINE PARREIRA DA SILVA

 329 FRANCIELLE FERREIRA BRAGA OLIVEIRA

 330 ADELIA ROCHA INACIO DE MORAES OLIVEIRA

 331 MARIELIA CASTELLI DA COSTA

 332 AMANDA MORBECK MASSAD

 333 LIVANIA GASPAR RAMOS

 334 EDINALDO ALVES DE ALMEIDA

 335 CRISLAINE COELHO DIAS

 336 AYSLAN SERGIO ANDRADE CORDOVIL

 337 ELIENE SILVA CANGUSSU

 338 CHRISTIANE LOPES DE SOUZA

 339 MARCELO JOSE RODRIGUES

 340 ADERCIO VILMAR REDER

 341 CARLOS SEBASTIAO FERREIRA

 342 ADRIANA PEREIRA BARBOSA

 343 ERIKA PATRICIA BERNARDES

 344 GERALDO GUEDES CORREA

 345 JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA

 346 DERLY GARCIA PEREIRA

 347 IZABEL FERREIRA DUARTE

 348 ELEN LUCI INES DUSO SILVA

 349 ELENICE IBANEZ DE JESUS PIMENTEL

 350 ADAIR EVARISTO DE CARLI

 Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 5 de outubro de 2018.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 6791-66.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BELONI 

MIGUEL VENDRUSCOLO, CESAR CLESER LEAL, PAULO HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA, LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, RONICLEIA 

FRANCO RODRIGUES, VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER - 

OAB:5428-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa, 

mantendo incólume a decisão que recebeu a denúncia. Não verificadas as 

hipóteses dos arts. 395 e 397 do CPP, designo audiência de instrução 

para 07/03/2019 às 13h00min, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se o 

Ministério Público, os advogados as testemunhas de acusação e de 

defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 5 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 152573 Nr: 5615-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Código 152573

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência para 30/10/2018, às 13:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.
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Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 126570 Nr: 9113-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, nos termos do art. 122, I da LEP, defiro a saída 

temporária do reeducando que se encontra no regime semi-aberto, da 

segu in te  fo rma:  sa ída  d ia  15 .10 .2018 e  re to rno  d ia 

27.10.2018.Comunique-se o Setor de Monitoramento da Cadeia Publica 

local.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 01 de outubro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125776 Nr: 8341-67.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:MT9973

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 174, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, intimo o 

advogado do acusado para apresentar, no prazo de 08 (oito) dias, razões 

de apelação, e posteriormente ao recorrido para contrarrazões, nos 

termos do artigo 600, do Código de Processo Penal, após, à conclusão 

para despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se 

for o caso.

Primavera do Leste-MT, 07 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 2129-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID FERREIRA DE CAMARGO 

JUNIOR - OAB:59650, Ricardo Alberto Escher - OAB:OAB-PR 32.129

 .Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado.Por outro lado, não verificadas as hipóteses do 

art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 07/11/2018 às 

15h30min, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de 

acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se Cumpra.Primavera 

do Leste, 26 de setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 2129-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID FERREIRA DE CAMARGO 

JUNIOR - OAB:59650, Ricardo Alberto Escher - OAB:OAB-PR 32.129

 Código 33918

Vistos, etc.

1. Diante do quanto aduzido pelo acusado às fls.144/150, solicite-se 

anuência do (a) Juiz (a) da Vara de Execuções Penais a fim de que o 

mesmo possa permanecer custodiado junto à comarca de Araucária/PR.

2. Em sendo concedida a anuência, este Juízo não se opõe ao pedido de 

fls.144/150.

3. Expeça-se carta precatória para a comarca de Araucária/PR, com o fito 

de proceder à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e o 

interrogatório do réu.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204750 Nr: 1697-35.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE, 

MEIRIVALDO LINO PEREIRA, ANTONIO ALMEIDA ALVES JÚNIOR, LUAN 

UALISSON GOMES, JOSIELSON PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22674/0, MARCELO ALVES 

CAMPOS - OAB:MT 14762, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 

10.944

 Código 204750

Vistos, etc.

1. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

2. Diante de sua tempestividade, recebo a correição parcial somente no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o art. 36 do COJE.

3. Traslade-se cópia da petição, bem como dos documentos que a 

instruem, e encaminhem-se a Corregedoria Geral de Justiça (art. 36, §1º, I 

do COJE).

4. Sem mais, aguarde-se a realização da audiência instrutória designada 

às fls. 240/240v.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213488 Nr: 1459-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:MT 12586

 Na mesma oportunidade, o reeducando deverá ser orientado a se dirigir 

até a cadeia pública para colocação da tornozeleira eletrônica pelo 

Sistema Penitenciário, ou, em caso de indisponibilidade, firmação de 

compromisso de comparecem na cadeia publica para tanto, tão logo seja 

notificado.Cumpridos os itens supra, proceda-se novo cálculo de 

liquidação, após, manifestem-se as partes e voltem conclusos para 

homologação.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 02 de 

outubro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203214 Nr: 904-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT
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 Autos código 203214

1. Indefiro o pedido de fls. 22/26, vez que de acordo com o artigo 149 da 

LEP, as 7 horas de trabalho semanais estipulada por este Juízo à fl.18 , 

poderá ser realizada aos sábados, domingos e feriados de modo a não 

prejudicar a jornada de trabalho do apenado.

2. Por outro lado, a fim de que não prejudique sua jornada de trabalho, 

altero o local para a prestação de serviço junto ao CEJA- Getúlio Dornelles 

Vargas, Diretora: JANETE BIERDERMANN, Endereço: AV. São João, 564 – 

Centro, Telefone: (66) 3498-8028 (66) 3498-8551 9984 – 3460, email: 

pvl.ee.getuliod.vargas@seduc.mt.gov.br, a qual funciona segunda a 

sexta-feira das 07 as 11:00/13:00 as 17:00 / 19:00 as 22:00h

3. Assim, fixo o prazo de 24 horas, contados a partir da intimação desta 

decisão, para que o reeducando prossiga no cumprimento de sua pena.

4. Com a informação supra, solicite-se a referida entidade o envio de 

relatório mensal de comparecimento do reeducando.

5. Após, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 18.

 Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206346 Nr: 2399-78.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS 

GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE DE SOARES SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACQUELINE DE SOARES SOUZA 

SOARES, Cpf: 02788188110, Rg: 2039699-6, Filiação: Rosangela 

Nascimento de Souza e Benilson Soares Santos, data de nascimento: 

19/02/1996, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), gari, Telefone 

66-996616897. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 22 de setembro de 2017, nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, a denunciada Jacqueline de Soares Souza Soares 

ofendeu a integridade corporal da vitima Jocelia da Rosa causando-çhe as 

lesóes no dorso da mão direita. Assim agindo, a denunciada incorreu nas 

sanções dos artigos 129, caput, e 147 do Códido Penal pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Despacho: 1.Diante do aporte dos autos do Juizado Especial, não 

verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de JACQUELINE DE SOARES SOUZA 

SOARES, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se a 

acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200534 Nr: 8722-36.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ORACIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO ORACIL DOS SANTOS, Cpf: 

49893203953, Rg: 2908630-2, Filiação: Tereza de Souza Pinto e 

Arismendes dos Santos, data de nascimento: 18/06/1961, brasileiro(a), 

natural de Tenente Portela-RS, solteiro(a), aposentado, Telefone 

66.9282.7066. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 15 de outubro de 2017, o denuciado, Pedro Oracil 

dos Santos ameaçou Adailson Jose dos Santos prometendo-lhe causar 

mal injusto e grave. Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções do 

artigo 147 do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso.

Despacho: Código 200534Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 

do CPP, recebo a denúncia em desfavor de PEDRO ORACIL DOS SANTOS, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, 

por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200548 Nr: 8736-20.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILSON JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILSON JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

21790827892, Rg: 35124089-5, Filiação: Genesi José dos Santos e 

Domingos José dos Santos, data de nascimento: 03/02/1979, brasileiro(a), 

natural de Minaçu-GO, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66-99955-8470. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 15 de outubro de 2017, nesta ciade de Primavera 

do Leste, o denunciado Adailson Jose dos Santos praticou vias de fato em 

desfavor de e Pedro Oracil dos Santos. Assim agindo, o denunciado 

incorreu nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3688/41 pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Despacho: Código 200548Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 
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Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 

do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ADAILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194773 Nr: 6163-09.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEUDO DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLEUDO DE OLIVEIRA SOUZA, Cpf: 

92651925268, Rg: 3025837-5, Filiação: Hlda Candido de Oliveira e 

Raimundo Aires de Souza, data de nascimento: 06/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Tarauacá-AC, solteiro(a), cabelereiro, Telefone 6699330136. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 04 de agosto de 2017, nesta cidade de Primavera 

do Leste/MT, o denunciado Orleudo de Oliveira Souza ofendeu a 

integridade corporal da vítima, Danilo Oliveira das Chagas causando-lhe 

lesões. Assim agindo, denunciado incorreu nas sanções do artigo 129, 

caput, do Código Penal pelo que oferece o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso.

Despacho: Código 194773Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 

do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ORLEUDO DE OLIVEIRA 

SOUZA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212715 Nr: 5341-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAMIRO PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Santa Pereira e Abelino Pereira dos Santos, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o ofensor acima qualificado da decisão que deferiu as 

medidas de proteção de urgêcia: 1 - Proibição ao representado de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 500 metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o 

local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Trata-se de representação para aplicação de medidas 

protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de JANAINA 

ARAUJO LIMA, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças de morte 

por seu companheiro ALTAMIRO ARAUJO LIMA. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fl. 06. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente 

de mandado. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das 

medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da 

ciência da ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a 

presente medida terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o 

inquérito policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito 

com as baixas necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111124 Nr: 1484-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILVAN DA SILVA LOPES, Cpf: 

78825741120, Rg: 3317642, Filiação: Vitalino Lopes Nogueira e Davina da 

Ilva Lopes, data de nascimento: 20/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Genuária-MG, convivente, pedreiro, Telefone 66-9684-4991. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar 

GILVAN DA SILVA LOPES, devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 306, §1º, inciso I caput do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à 

dosimetria das penas.A pena prevista para o crime acima é de detenção, 

de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 06 

meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, deixando de diminuí-la 

em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la fixado no mínimo 

legal.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos 

do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ 

do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no 

valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada 

pelo Juízo das Execuções Penais.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão 

de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual 

deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em 

julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.Fixo o valor do 

dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 

49 do Código Penal.Deixo de condenar o réu nas custas e despesas 

processuais, pois presumidamente pobre nos termos da lei.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a 

guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 198831 Nr: 8963-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADREANE FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 8963-64.2018.811.0040 – Código: 198831

Visto/DH

Processe-se na forma de suscitação de dúvida inversa.

Intime-se o Sr. Registrador para que, querendo, complemente as 

informações constantes nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 

1.188, § 1º e 2º da CNGCE).

Na sequência, oportunize-se manifestação ao Ministério Público.

Sem prejuízo a determinação anterior, intime-se a parte requerente para 

que proceda a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, da Escritura Pública 

de Convenção Com Pacto Antinupcial, mencionada na Certidão de 

Casamento da fl. 45.

Após, retornem conclusos.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO,

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95499 Nr: 7366-70.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON FERREIRA DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.7366-70.2012.811.0040 – Código: 95499.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 1740-51.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSOCHI, ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Autos n. 1740-51.2004.811.0040 – Código: 21495.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104056 Nr: 7115-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos n. 7115-18.2013.811.0040 – Código: 104056.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145613 Nr: 1775-88.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, caso FRUSTRADA A TENTATIVA DE INDISPONIBILIZAÇÃO 

DE ATIVOS FINANCEIROS em nome da executada, DEFIRO a busca de 

veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma 

da Ordem de Serviço nº 01/2016.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT,01 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 4356-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 419/2009 – Código: 54075.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fls. 156/157, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada.

 CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 1965-61.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODIMAR CORREA, MAGDA MARIA SETI 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO RIBEIRO - 

OAB:7979, MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 Pelo exposto, recebo e acolho em parte os embargos de declaração 

apresentados para o fim de reduzir os honorários advocatícios de 

sucumbência para 5% sobre o valor da diferença entre o valor 

eventualmente depositado pela parte autora e o valor determinado na 

sentença, nos termos do art. 27, § 1º do Dec. Lei 3665/41 c.c. art. 85, § 2º 

do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93446 Nr: 4985-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.4985-89.2012.811.0040 – Código:93446.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108776 Nr: 1244-70.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SOARES VIANA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 
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OAB:14129-A, KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - OAB:22658/O, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.1244-70.2014.811.0040 – Código: 108776.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126018 Nr: 3027-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Autos n. 3027-63.2015.811.0040 – Código: 126018.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutíferas as providências acima, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes 

(SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção 

através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120024 Nr: 1578-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO DE ASSIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1578-07.2014.811.0040 – Código: 120024.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120023 Nr: 10359-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FILHO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.10359-18.2014.811.0040 – Código: 120023

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138163 Nr: 9723-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Sequencialmente, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna inviável a 

alienação.Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado 

de avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem INTERESSE EM ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 

dias.Consigne-se, desde já, que SE a penhora atingir bens gravados por 
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penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 

804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do CPC.Por fim, quanto ao noticiado no petitório de fls. 68/75 e 

78/80, DETERMINO a Secretaria da Vara que atente-se para evitar a 

extrapolação dos prazos dos processos em carga, observando-se 

estritamente as determinações constantes na CNGC/MT.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 1º de Outubro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108583 Nr: 1072-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRISTO BATISTA DA SILVA NETO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.1072-31.2014.811.0040 – Código: 108583.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113013 Nr: 5226-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON OLIVEIRA DE SOUZA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.5226-92.2014.811.0040 – Código: 113013.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113011 Nr: 5225-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEIME OLIVEIRA E SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.5225-10.2014.811.0040 – Código: 113011.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113008 Nr: 4765-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NEIVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.4765-23.2014.811.0040 – Código: 113008.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.
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 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127966 Nr: 4166-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; 

c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, 

inc. I, ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, será INTIMADO, também, o cônjuge do executado, 

salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, consoante 

disposto no art. 842, do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94536 Nr: 6283-19.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JHONATAN 

LTDA -ME, PABLO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.6283-19.2012.811.0040 – Código: 94536.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 105. ANOTE-SE.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

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

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92928 Nr: 4483-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DUARTE DE MORAIS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.4483-53.2012.811.0040 – Código:92928.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108591 Nr: 1078-38.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RISOMAR DE SOUZA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n. 1078-38.2014.811.0040 – Código: 108591.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 8832-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E

 Autos n. 8832-31.2014.811.0040 – Código: 118229.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 203 de 802



 Por outro lado, restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125776 Nr: 2879-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DE ANDRADE, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.2879-52.2015.811.0040 – Código: 125776.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53771 Nr: 4008-05.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VARGAS LOZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4008-05.2009.811.0040 – Código: 53771.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da executada e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Sendo frutífera a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93028 Nr: 4560-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ESCAPOLAN SANTANA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.4560-62.2012.811.0040 – Código: 93028.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107184 Nr: 10190-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardos Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Autos nº 10190.65.2013.811.0040 (Cód. 107184)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 158 e 161, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 160125 Nr: 9224-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Frange Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 Autos nº 9224.97.2016.811.0040 (Cód. 160125)

Vistos etc.
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 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 106 e 109, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Autos n.4230-12.2005.811.0040 – Código:29843.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 228.

 Desta feita, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens sujeitos à penhora, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso IV, do 

CPC.

 Indicados eventuais bens, PROCEDA-SE a penhora e avaliação e 

intimação (art. 829, § 1°, do CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1° de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92924 Nr: 4479-16.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BEZERRA DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.4479-16.2012.811.0040 – Código: 92924.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120027 Nr: 10385-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDSON BONGESTAB FRIEBEL, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n.10385-16.2014.811.0040 – Código: 120027.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120026 Nr: 10357-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.10357-48.2014.811.0040 – Código: 120026.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138134 Nr: 9698-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY PREDIGER, ADRIANO PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO, PERCILIANA 
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NUNES BATISTA RIBEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário. Decido.Certifique a Secretaria se houve 

resposta aos ofícios expedidos pelas Fazendas Públicas Nacional e 

Estadual, conforme determinado à fl. 300, último parágrafo. Em caso 

negativo, reitere-se a intimação para que se manifestem nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.Certifique ainda se houve a citação do 

Município.Sem prejuízo do acima determinado, expeça-se carta precatória 

para citação da SINFRA, conforme requerido no primeiro parágrafo da 

petição de fl. 270.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 04 de Outubro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103508 Nr: 6519-34.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A, PATRICK 

ANTONIO PICOLI TREVISAN, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865/O, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19.139, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10823, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.412, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - OAB:22.229-A, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617

 Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de Março de 2019, às 13h30min 

horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 04 de Outubro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125754 Nr: 2862-16.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVERN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos n. 2862-16.2015.811.0040 Código: 125754

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante o encerramento das atividades da executada, 

conforme comprovado através do documento de fl. 107, e em observância 

a manifestação ministerial às fls. 100-101, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, IV, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190206 Nr: 4234-92.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 8.562,81.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 8.562,81 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3206-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

mnaifestar-se acerca da penhora on line negativa, bem como da pesquisa 

infujud negativa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3206-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Pare Executada 

para que apresente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 772, II e 

art. 774, V do CPC e aplicação de multa de 20% sobre a execução, nos 

termos do art. 774, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37945 Nr: 836-26.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente acerca da penhora on line negativa, bem como da pesquisa 

Infojud negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 1817-55.2007.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de itnimar o Exequente da 

penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93474 Nr: 4967-68.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA DALL'APRIA, DIEGO JESUS FERREIRA 

DA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial para, mediante a 

consignação em pagamento no prazo legal (05 dias) e mediante depósito 

nos autos pela segunda autora, na forma pretendida e exposta na petição 

inicial, declarar rescindido o contrato de compra e venda cuja cópia 

encontra-se encartada às fls. 27/31 dos autos, bem como reintegrar a 

segunda demandante na posse do imóvel objeto do referido contrato.Via 

de consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do 

mérito, , com supedâneo no art. 484, inciso I do CPC.Condeno a parte-ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado, certifique-se e aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 

do CPC, alterando-se a classe dos autos.P.R.I.C.Sorriso/MT, 08 de Outubro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95497 Nr: 7364-03.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DOS SANTOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.7364-03.2012.811.0040 – Código: 95497.

 Vistos etc.

 Em atenção ao requerimento apresentado pela atual Administradora 

Judicial, a qual constatou divergência para com o último Quadro Geral de 

Credores confeccionado pelo antigo Administrador Judicial, intime-se o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo do seu 

crédito em conformidade com o comando judicial exarado nos autos.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, diga a Recuperanda 

no mesmo prazo.

 Após, abra-se vista dos autos à Sra. Administradora Judicial para as 

providências pertinentes no que se refere a atualização do Quadro Geral 

de Credores.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 01 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131105 Nr: 5922-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO DA SILVA LIMA, ADMINISTRADOR JUDICIAL, DEBORA 

PECHE BENVINDO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos n°6824-47.2015.811.0040 – Código: 132952.

 Vistos etc.

 Considerando a informação de que foram detectadas divergências nas 

habilitações de crédito realizadas anteriormente, defiro o pedido 

apresentado pela atual Administradora Judicial concedendo-lhe a 

prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132952 Nr: 6824-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR JUDICIAL, SILVIO DE SOUSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n°6824-47.2015.811.0040 – Código: 132952.

 Vistos etc.

 Considerando a informação de que foram detectadas divergências nas 

habilitações de crédito realizadas anteriormente, defiro o pedido 

apresentado pela atual Administradora Judicial concedendo-lhe a 

prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139096 Nr: 10170-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA LUANA INACIO MEDEIROS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos n°6824-47.2015.811.0040 – Código: 132952.

 Vistos etc.

 Considerando a informação de que foram detectadas divergências nas 

habilitações de crédito realizadas anteriormente, defiro o pedido 

apresentado pela atual Administradora Judicial concedendo-lhe a 

prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias.
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 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106081 Nr: 9160-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLANDIA LEAL DA SILVA ME, ERLANDIA 

LEAL DA SILVA, ITANAEL SANTOS RIBEIRO, JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

CONDENO a embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 08 de Outubro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 5519-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, Dirceu Marcelo 

Hoffmann, Anna Araguaia Tosta Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILAMAR CORREA, UP - DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, AGUIOMARA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Araguaia Tosta Leite - 

OAB:, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERSON LUIZ RODRIGUES - 

OAB:37729

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 1.227,03; R$ 15,25 e 

R$ 57,98;.

(XXX) INTIMAR a parte Executada,para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 1.227,03; R$ 15,25 e 

R$ 57,98;. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125407 Nr: 2647-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO OESTE - CONACENTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6526- B, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 4257- B

 Portanto, sem mais delongas, acolho a pretensão deduzida na inicial para 

manter o embargante na posse/propriedade sobre 3.688.980 Kg de soja, 

equivalentes a 61.483 sacas de 60Kg cada, oriunda da Fazenda São José 

(Matrícula nº 8.410 do RGI de Peixoto de Azevedo), na forma postulada na 

inicial e deferida liminarmente pela decisão de fls. 28/29, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC.Contudo, observo que o cumprimento da 

presente sentença, ainda que transitada em julgado, resta obstado em 

virtude dos embargos de terceiro em apenso de nº 

8062.33.2017.811.0040 (Cód. 176384), promovido por Cyro Pires Xavier 

em face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie 

a alteração da classe dos autos e proceda na forma do art. 523 do 

CPC.Por fim, havendo indicativo da prática de conduta criminosa, 

possivelmente estelionato, extraia-se cópia integral dos autos e 

encaminhe-se ao Ministério Público Estadual para as providências que 

eventualmente entender pertinentes.P.R.I.C.Sorriso, MT, 04 de Outubro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 4459-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 79,63, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 dias;

 (XXX) INTIMAR a parte Executada,para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 79,63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123770 Nr: 1696-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO OESTE - CONACENTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6526- B, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10271-MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 4257- B

 Portanto, sem mais delongas, acolho a pretensão deduzida na inicial para 

restituir ao embargante a quantidade de 934.320 Kg de soja, equivalentes 

a 15.572 sacas de 60Kg cada (CPR de fls. 18/21), ou ainda, o equivalente 

em dinheiro, caso tenha havido a venda antecipada do produto, na forma 

postulada na inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.Com fundamento 

no princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie 

a alteração da classe dos autos e proceda na forma do art. 523 do 

CPC.Por fim, havendo indicativo da prática de conduta criminosa, 

possivelmente estelionato, extraia-se cópia integral dos autos e 

encaminhe-se ao Ministério Público Estadual para as providêncais que 

eventualmente entender pertinentes.P.R.I.C.Sorriso, MT, 04 de Outubro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53771 Nr: 4008-05.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VARGAS LOZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente da penhora on line no valor de R$ 18,30, realizada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178364 Nr: 8062-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO PIRES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 Sem prejuízo do acima determinado, tendo a embargada requerido o 

julgamento antecipado da lide, diga a parte adversa, no prazo de 10 (dez) 

dias, se concorda com o pleito formulado, ou ainda, se pretende produzir 

outras provas.Às providências.Sorriso/MT, 04 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 8832-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente para manifestar-se acerca da penhora on line negativa, no 

prazo de 10 dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 2884-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Autos n. 262/2009 – Código Apolo: 52420.

 Vistos etc.

 Ante a inércia da parte executada e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, assinalando o prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104056 Nr: 7115-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 2.086,04;

(XXX) INTIMAR a parte Executada,para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 2.086,04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55948 Nr: 47-22.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA XAVIER 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 47-22.2010.811.0040 – Código: 55948.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4539-18.2014.811.0040 – Código: 112709.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença e excluindo o presente feito da Meta 2 do CNJ.

 No mais, tendo em vista que a executada foi devidamente intimada e até o 

presente momento não efetuou o pagamento do débito, DEFIRO o pedido 

de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso, 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86634 Nr: 6092-08.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146997/SP, KARINA CAPELLESSO A BATISTELLA - 

OAB:12.772/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062

 Autos n. 6092-08.2011.811.0040 – Código: 86634.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 808/811, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199 Nr: 344-83.1997.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC DO BRASIL IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETE SEMEGHINI - 

OAB:101684, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 dias, tendo em vista a penhora 

on ine inexitosa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119364 Nr: 10334-05.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA WALZ LEITZKE, TRANSTERRA 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LAUREANO DE ARAÚJO 

- OAB:14.212

 Autos n. 1035-04.2014.811.0040 – Código: 119364.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 71. ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

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

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100902 Nr: 3710-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME, CLAUDIR BOHRER 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 Autos n. 3710-71.2013.811.0040 – Código: 100902.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, 

inclusive, deduzindo o valor liberado (fl. 199), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174869 Nr: 6095-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENAXNES DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CONSTRUÇÕES, Águas de Cláudia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FELIX FERREIRA - 

OAB:12465, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 Autos nº 6095-50.2017.811.0040 – (Código: 174869)

 Vistos etc.

 Tendo em vista o interesse do requerido no depoimento pessoal do autor 

(fl. 173), DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2018, às 17h:30min.

 Sem prejuízo, EXPEÇAM-SE as cartas precatórias com prazo de 30 

(trinta) dias, para oitiva de testemunhas indicadas às fls. 171/173.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005758-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (EMBARGANTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005758-10.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI EMBARGADO: AMAZONIA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo da 

parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, em que pese tenha juntado declaração de 

pobreza e alagado receber seus proventos da aposentadoria, infere-se 

dos autos que o embargante firmou Cédula de Crédito Bancário para 

aquisição de trator agrícola no valor de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e 

um mil reais), o que por silogismo verifica-se que o embargante pode 

possuir outros meios de rendimento, haja vista que o valor do benefício 

previdenciário recebido, não é suficiente para o pagamento da parcela 

anual estipulada na CCB, ainda que comprometa 100% do benefício, o que 

evidencia que o embargante certamente não apresenta condição de 

miserabilidade, carecendo de mais elementos para demonstrar sua 

impossibilidade financeira. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005663-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005663-77.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: FRANCIANE 

SERAFIM PINHEIRO Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, 

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

recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005745-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WUTZKE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005745-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GUIMARAES AGRICOLA LTDA RÉU: JEFFERSON WUTZKE Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para 

realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo constar no mandado que, se não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005858-62.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO AFONSO (REQUERIDO)

REGIANE CARLOTTO SANTOS AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005858-62.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MARCOS PAULO AFONSO, REGIANE CARLOTTO SANTOS 

AFONSO Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21337 Nr: 1499-77.2004.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON CELLA, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 

98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial aos autos, fls. 501-512, nos 

termos da decisão de fls. 494, procedo a intimação da parte para se 

manifestarem no prazo de (05) cinco dias, momento em que poderão 

apresentar memoriais finais.

Sorriso, 08 de outubro de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120742 Nr: 9740-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAMPOS JUNIOR ME, PAULO CAMPOS 

JUNIOR, LAURA REGINA BOSCOLO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte requerida, ainda que 

devidamente citada, conforme juntada às fls.118/120v, motivo pelo qual, 

intimo a parte autora para se manifestar requerendo o que de direito no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 4552-85.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SOFIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Tendo em vista o trânsito em julgado, conforme certidão às fls.112, intimo 

o embargante para promover o de direito, no prazo de 10(dez) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 658-62.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, WCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora, a requerer o que de direito, 

no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005838-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEVALCI ANTONIO PIMENTA (AUTOR(A))

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005838-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GEVALCI ANTONIO PIMENTA RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 

INSS Vistos etc. Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a 

competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª 

Vara desta Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005613-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005613-51.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA REQUERIDO: TITO 

LIVIO DA SILVA STEFANELLO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 
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deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005641-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA (ADVOGADO(A))

ALANA SIBELI FAVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROIT ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005641-19.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALANA SIBELI FAVA REQUERIDO: DAROIT ARMAZENS 

GERAIS LTDA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005726-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

RAUL KRAPF (REQUERENTE)

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DEMARI WEBBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005726-05.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: RAUL KRAPF REQUERIDO: OLAVO DEMARI WEBBER 

VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens 

e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005784-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOBRINHO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005784-08.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOBRINHO LTDA - ME, ROMILDA 

OLIVEIRA DA SILVA ALVES VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte solicitante para 

que recolha as custas referentes à carta precatória. 2.) Após, 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 3.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 4.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005782-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005782-38.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: KLUGE E CIA LTDA - ME REQUERIDO: IMPLEMAQ 

IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA VISTOS. 1.) INTIME-SE a 

parte solicitante para que recolha as custas referentes à carta precatória. 

2.) Após, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 3.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens 

e baixas de estilo. 4.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005106-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PREVIATTI NERVO (EXECUTADO)

GILBERTO NERVO (EXECUTADO)

LORENI LEMOS NERVO (EXECUTADO)

SEVERINO NERVO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005106-90.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA 

EXECUTADO: GILBERTO NERVO, CAROLINE PREVIATTI NERVO, 

SEVERINO NERVO NETO, LORENI LEMOS NERVO VISTOS. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não encartou aos autos os respectivos comprovantes de 

recolhimento referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005874-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

ALZIRA DINIZ RODRIGUES AGUSTINHO (REQUERENTE)

ROMON AGUSTINHO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO PASE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005874-16.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROMON AGUSTINHO SOBRINHO, ALZIRA DINIZ 

RODRIGUES AGUSTINHO REQUERIDO: TARCISIO PASE VISTOS. 1.) 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

“Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GUEIZ DE LIMA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

SILVANA GUEIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000306-19.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVANA GUEIZ DA SILVA, MARCOS VINICIUS GUEIZ DE LIMA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000876-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI (ADVOGADO(A))

DAIANE ANDERLE PASCOALETTO (ADVOGADO(A))

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

FERNANDO BENINI MAGAGNIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos,sob pena de devolução desta deprecata.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004514-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER AS GUIAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS 

DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, NO PRAZO LEGAL. Para 

tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003125-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

VALERIA SALERNO BRESCANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACI BRESCANSIN OAB - 298.776.951-20 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para manifestar-se sobre a petição do requerido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

EDELTRAUDE MARIA ZILLI (EXECUTADO)

ADAIR HIRCH (EXECUTADO)

ALICE ZIMMERMANN HIRCH (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Destaco que, caso a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003271-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ENI DE REZENDE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RAFAEL FLOSS (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

JUNTADA NOS IDS RETRO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002091-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 214 de 802



FÁBIO SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLAUBER L ING I A R D I  S T R A C H I C I N I  P R O C E S S O  n . 

1002091-50.2017.8.11.0040 Valor da causa: $451.73 ESPÉCIE: [Alimentos, 

Prisão Civil]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

EDINA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA LIGAÇÃO OESTE, 260, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: FÁBIO 

SANTOS SILVA Endereço: AV. SÃO PAULO, 46, NOSSA SENHORA DA 

GUIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, que se encontra em lugar incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

presente edital, efetivar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada para protesto. SENTENÇA: Segredo 

de Justiça E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei. SORRISO, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000641-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON SA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005844-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. D. C. J. (ADVOGADO(A))

N. A. M. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. E. -. E. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 580 da CNGC, impulsiono os presentes autos, com o 

fim de intimar a parte autora, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17520 Nr: 1651-62.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ANGELO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:MT - 

4536, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E, VANDERLEI LANZ - 

OAB:7880-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte executada 

para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação retro, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143592 Nr: 585-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB:4.246-PE

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

1.012,63, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 5753-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 
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via DJE, de que foi incluída restrição no prontuário do veículo da parte 

Requerida, através do sistema RENAJUD, devendo indicar a localização do 

bem buscado na espécie ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de quinze dias. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência 

de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Na hipótese de necessidade 

de cumprimento do ato em outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento 

das custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento 

ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 5753-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

108,12, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53902 Nr: 4204-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269/RO, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:4.268, MARCOS 

APARECIDO RODRIGUES - OAB:4591-B/MT, VANDA GOMES - 

OAB:11824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Considerando que as partes entabularam acordo, homologado pelo juízo, 

e que posteriormente a parte executada apresentou manifestação em 

relação ao andamento do processo em epígrafe, impulsiono os presentes 

autos com o fim de intimar as partes para se manifestarem sobre referida 

petição, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39397 Nr: 2237-60.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

1.073,65, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145965 Nr: 1941-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, ARLI 

ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA 

BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:DF038706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 4670-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA ROSPIERSKI WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, via DJE, 

de que foi tornados indisponível os ativos financeiros no valor de R$ 

281,86, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 

rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160063 Nr: 9191-10.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ARLI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via dje, para oferecer contrarrazões no 
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prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139421 Nr: 10359-81.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDM, LF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONE LAFAIETE CARLIN - 

OAB:298060

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Conforme requerido em petição de fls. 110/116 da parte requerida, 

redesigno a audiencia para o dia 08/02/2019, as 15:30h, saindo os 

presentes intimados, permanecendo integralmente válidas as 

determinações da decisão/despacho anterior. Publique-se este despacho 

via DJe para fins de intimação do advogado da parte requerida.

2- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 155-80.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA LAIS JUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - 

ESPOLIO, PEDRO HENRIQUE JUMES DO SANTOS, EDUARDO RODRIGUES 

DOS SANTOS, LUANA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Desde já, para a oitiva da testemunha MARIA DE LURDES GODÓI 

designo o dia 08 de fevereiro de 2019 às 16:00 hrs, ressalto que caberá 

ao próprio advogado da parte intimar a respectiva testemunha para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal, sob pena de 

preclusão.

3- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 5097 Nr: 611-84.1999.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELER FRANÇA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI NUNES DA SILVA Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 388/388v), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

A causa versa direitos patrimoniais disponíveis. Verifica-se que o acordo 

foi l ivremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 388/388v, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ato 

contínuo, HOMOLOGO a partilha realizada entre os sucessores, na forma 

estipulada no acordo.

DEFIRO gratuidade judiciária às partes, razão pela qual isento do 

pagamento de custas e verbas sucumbenciais.

Após devida certificação do trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial 

para transferência do imóvel, conforme requerido às fls. 388v.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

Sorriso - MT, 08 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136975 Nr: 9070-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, PHRDM, FARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Tendo em vista a desidia do curador especial outrora nomeado (fls. 

101/102), revo,go sua nomeação e nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para fins de curadoria especial do requerido (citado por edital).

3- Oficie-se ao INSS requisitando-se informações quanto ao benificio 

previdenciário pago em favor de MARCOS DE MATOS (CPF 

059.717.699-01), bem como informações quanto ao endereço cadastrado 

pelo beneficiário e local de saque da quantia.

 4- Com o retorno do ofício, vista às partes para alegações finais.

5- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SPEROTTO (EXECUTADO)

NADIA FURLAN (EXECUTADO)

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000288-32.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ESCAL ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, SERGIO SPEROTTO, NADIA FURLAN VISTOS. 

1) Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe. 2) Assim, HOMOLOGO o acordo a que 

chegaram as partes litigantes, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, e SUSPENDO a presente execução de título extrajudicial até 

01/10/2026, data da última parcela pactuada, nos termos do artigo 922, 
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caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos. 3) Decorrido o prazo 

estabelecido, intime-se a parte exequente, via DJe, para manifestar 

eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que a 

inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, autorizando 

a extinção do feito pelo pagamento. 4) Intimem-se as partes para que 

apresentem certidões atualizadas das matrículas dos imóveis indicados na 

cláusula 8ª. Lavre-se termo de penhora, na forma do acordo. 5) Após o 

cumprimento do item 4, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório. 6) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003277-74.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME VISTOS. 1) Após regular 

citação, no prazo para oposição de embargos, a parte executada optou 

pelo parcelamento do débito, na forma do artigo 916 do NCPC, efetuando o 

depósito judicial da primeira parcela. Instada, a parte exequente concordou 

com o parcelamento. 2) Assim, HOMOLOGO o parcelamento do débito em 

seis (6) parcelas mensais e SUSPENDO a presente execução de título 

extrajudicial até o pagamento da última parcela pactuada, nos termos dos 

artigos 916 e 922, caput, do NCPC. Consigno que para a hipótese de 

inadimplemento incidirão as sanções do art. 916, § 5º, NCPC. 3) Decorrido 

o prazo estabelecido, intime-se a parte autora/exequente, via DJe, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento. 4) Expeça-se alvará de 

levantamento da importância já depositada em favor da parte exequente. 

5) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005796-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI INES GRANDO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005796-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLARI INES GRANDO RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO VISTOS. Tendo em vista a 

natureza da parte requerida , declino competência e DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005642-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEU ROSSATO (REQUERIDO)

CATIA REGINA RANDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005642-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A REQUERIDO: DILCEU ROSSATO, 

CATIA REGINA RANDON VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005182-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (AUTOR(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005182-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS SOARES DE JESUS RÉU: ELIANE NORONHA VISTOS. Trata-se 

de AÇÃO DE DESPEJO com pedido de tutela de urgência, cumulada com 

cobrança de aluguéis, ajuizada por CARLOS SOARES DE JESUS em face 

de ELIANE NORONHA e BRUNA DA CONCEIÇÃO, qualificados nos autos, 

alegando a parte autora, em síntese, que entabulou com a parte requerida 

contrato de locação de imóvel para fins residenciais, sendo que a parte 

demandada estaria inadimplente com os pagamentos devidos. A inicial veio 

instruída com documentos. DECIDO. A pretensão liminar aduzida na peça 

inicial encontra previsão no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, in 

verbis: “Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. No caso em tela, os documentos acostados demonstram a 

existência de contrato escrito de locação residencial entre as partes 

litigantes, o qual se encontra desprovido de quaisquer das garantias do 

art. 37 da Lei 8.245/91, evidenciando a probabilidade do direito alegado 

pela parte autora. De igual sorte, há notícia de inadimplemento da parte 

requerida, o que autoriza a concessão da medida liminar de despejo. Lado 

outro, a prestação de caução é obrigatória e decorre de imposição legal, 

não sendo admitida sua isenção/dispensa. Assim, nos termos do artigo 

300 do NCPC e artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO A 

MEDIDA LIMINAR para o fim de determinar que a parte requerida desocupe 

voluntariamente o imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando à 

prestação de caução, no valor de 03 (três) meses de aluguel, mediante 

depósito judicial. Recolhida a caução, EXPEÇA-SE mandado com a 

finalidade de citação da parte demandada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação, cujo termo inicial observará o contido nos 

incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 do NCPC, advertindo-a de que não 

sendo contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, e intimando-a no mesmo ato acerca da liminar deferida, bem 

como de que poderá valer-se do disposto no artigo 59, § 3º, da Lei 

8.245/91, efetuando o depósito judicial que contemple a totalidade dos 

valores devidos, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação 

do imóvel e independentemente de cálculo, hipótese em que evitará a 

rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. Não havendo 

desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se e 

EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, nos termos do artigo 65 da 

Lei de Locações. Diante do expresso desinteresse da parte autora 

manifestado na inicial e considerando ter ocorrido sessão de 

mediação/conciliação em âmbito pré-processual, deixo de designar o ato. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 
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STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004059-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (AUTOR(A))

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTULLIO MEDEIROS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004059-81.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIDIO GALLI RÉU: MARTULLIO MEDEIROS SILVA VISTOS. RECEBO a 

petição inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, pretende o 

autor a concessão de tutela de urgência para a expedição de mandado de 

busca e apreensão do container objeto do contrato de compra e venda 

celebrado entre as partes, no qual, segundo o requerente, o requerido 

teria pago apenas o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estando 

inadimplente em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No entanto, 

em análise de cognição sumária, verifico que não restaram demonstrados 

os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada. 

Isso porque, além de o requerido não ter sido devidamente notificado 

acerca de sua inadimplência, os documentos juntados pelo autor não 

comprovam que o container objeto do contrato em discussão é o que 

estaria localizado no endereço arrolado na inicial, que, aliás, trata-se de 

imóvel comercial pertencente a terceira pessoa. Deste modo, tenho que 

não se encontra preenchido requisito básico para a concessão da tutela 

de urgência, qual seja, a probabilidade do direito alegado. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a tutela de urgência. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 

do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004360-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004360-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PAULO JOSE DA SILVA REQUERIDO: LONTANO TRANSPORTES LTDA 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

autor (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-o de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para que a 

parte requerida se abstenha de "restringir/bloquear o Autor e seu CPF n. 

621.794.541-04, os veículos de placa HTT 0248/HTO 6253, e sua ANTT: 

049362788, por cobranças de estadias de forma extrajudicial e judicial, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo". No entanto, em 

análise de cognição sumária, verifico que não restaram demonstrados os 

pressupostos mínimos que autorizam o deferimento da tutela de urgência 

pleiteada, notadamente a probabilidade do direito do autor. Ora, o que 

pretende o autor é o desbloqueio de seus dados do cadastro interno da 

empresa requerida, que, segundo ele, decorrem de "uma retaliação por 

causa das estadias que foram cobradas" pelo requerente no último 

transporte realizado, fato este que demanda ampla dilação probatória, não 

havendo como se afirmar de pronto que a restrição decorre de conduta 

abusiva da parte requerida. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada na 

inicial. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006293-70.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Pretende a parte autora a concessão de tutela de 

urgência para "o fim de determinar ao BANCO REQUERIDO, a liberação do 

empréstimo ao requerente para custeio de sua safra, na ordem de 

R$1.342.872,00 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e 

setenta e dois reais)" (sic). No entanto, em análise de cognição sumária, 

verifico que não restaram demonstrados os requisitos que autorizam o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade 

do direito do autor. Ora, o que pretende o autor é liberação de crédito para 

o plantio de sua safra, que, segundo ele, não foi liberado porque o banco 
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requerido, de forma ardilosa, estaria criando "inúmeros entraves" (sic), 

pedindo, por exemplo, a realização de prévio Cadastro Ambiental Rural - 

CAR, perante a Sema, providência esta que entende ser desnecessária. 

Tais alegações se mostram vagas e demandam ampla dilação probatória. 

Ademais, as exigências para a concessão do crédito se inserem no 

âmbito da discricionariedade da instituição financeira, não cabendo ao 

Poder Judiciário, a princípio, interferir em tal seara. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005327-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO CAMPOS CALAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005327-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DOS SANTOS VEIGA REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO 

CAMPOS CALAIS VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como se vê, para a 

concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração dos 

requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além 

da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil 

do processo. No caso em exame, inobstante a parte requerente 

fundamentar seu pedido na tutela de urgência – art. 300 do CPC, verifico 

que não restaram demonstradas a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque sequer 

há comprovação no feito de que os cheques que o autor pretende 

suspender a cobrança foram emitidos em favor do requerido. Além disso, 

em juízo de cognição sumária, não se pode presumir a falha do serviço 

médico prestado, circunstância que demanda ampla dilação probatória. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004599-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004599-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, SERGIO SPEROTTO, NADIA FURLAN VISTOS. 1) Após regular 

citação válida, as partes se compuseram amigavelmente para 

parcelamento do débito, requerendo a suspensão do feito até o prazo final 

para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe. 2) Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes 

litigantes, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO 

a presente ação monitória até 01/10/2026, data da última parcela 

pactuada, nos termos do artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em 

relatórios estatísticos. 3) Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte 

autora/exequente, via DJe, para manifestar eventual interesse no 

prosseguimento do feito, advertindo-a de que a inércia será interpretada 

tacitamente como quitação do débito, autorizando a extinção do feito pelo 

pagamento. 4) Intimem-se as partes para que apresentem certidões 

atualizadas das matrículas dos imóveis indicados na cláusula 8ª. Lavre-se 

termo de penhora, na forma do acordo. 5) Após o cumprimento do item 4, 

nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório. 6) 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004385-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004385-75.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: SANTA FE 

INSUMOS AGRICOLA LTDA VISTOS. Entre um ato e outro, e após o 

regular trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta de 

acordo, pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. A causa versa 
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sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. 

Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes, e, em consequência julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, 

do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao 

arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001136-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOIRY CLAUDIO LUZZI EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001136-19.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: LOIRY CLAUDIO LUZZI EIRELI - 

ME VISTOS. Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004088-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004088-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAIR FONTANA - ME VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido contestação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 

90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004921-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOTEO ROSSI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004921-52.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

TIMOTEO ROSSI JUNIOR VISTOS. A parte requerente apresentou pedido 

de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, 

entre um ato e outro, a parte requerente apresentou pedido expresso de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale 

destacar que, não tendo havido contestação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002446-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002446-60.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por ELIZABETE GAZZI DE FRANCA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 7261667), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 9094920), tendo a mesma impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8833720). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 14182719, sobre o qual 

manifestaram a parte autora e a parte requerida. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 14182719) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, conforme 

consta no laudo pericial, embora parte autora apresentar alterações 

degenerativas discretas em coluna lombar e joelhos, bem como varizes 

nos membros inferiores, fato é que não apresenta nenhuma complicação 

clínica, nem tampouco limitações funcionais. Outrossim, o fato da parte 
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autora contar com mais de 59 anos de idade, não a impede de realizar 

suas atividades habituais como do lar, sobretudo quando sua doença não 

a incapacita. Assim, não merece guarida a pretensão da parte autora, 

conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Por fim, não tendo a perita médica 

atestado a necessidade de realização de novos exames complementares, 

bem como diante do fato da expert se tratar de médica do trabalho 

especializada em perícia médica, indefiro o pedido formulado pela parte 

autora de nova perícia médica complementar. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004233-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

GILMA DEL CANALE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004233-27.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILMA DEL CANALE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por GILDMA DEL CANALE contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada 

a citação do requerido (Num. 9570812). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 10412141), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 10547805). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 14092656, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado GILMA DEL CANALE contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 9470824. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 14092656), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para as atividades que exijam esforço físico. Ocorre que, a parte autora 

sustenta sempre exerceu atividades que demandam esforços físicos, 

visto que laborou prestando serviços gerais de limpeza e etc. Sendo 

assim, considerando que a incapacidade da parte autora é permanente; 

considerando que conta com mais de 53 anos de idade, ou seja, de difícil 

reabilitação, além de ser hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais; 

que sempre exerceu atividades que exigem esforços físicos e, ainda, o 

grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos 

para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (16/07/17 – Num. 10412152), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005820-50.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 222 de 802



Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

BRUNA DOS SANTOS LAURINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005820-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNA DOS SANTOS LAURINDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de auxilio-acidente c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por BRUNA DOS SANTOS LAURINDO em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende, em sede de tutela, que o requerido seja 

condenado a implantar o benefício. No mérito, busca a procedência do 

pedido para que o requerido seja condenado ao pagamento de 

auxílio-acidente, acrescidos de seus consectários legais, além de custas 

e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o 

benefício lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos, eis que, a concessão 

do benefício ao final da demanda não causará qualquer prejuízo à parte, 

pois a mesma está exercendo atividade laborativa, recolhendo 

contribuições previdenciárias, conforme se depreende da CTPS juntada 

aos autos no Num. 15741930. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002366-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ROSA GONCALVES (EXEQUENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002366-33.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARCELINO ROSA GONCALVES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 13275627, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005294-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARINALVA DE ARAUJO DE SOUZA RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de 

Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por MARINALVA DE ARAUJO DE SOUZA contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15281310, em que comprova a qualidade de segurada 

da autora, bem como o período de carência. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005363-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))
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SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005363-18.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELSON SANTOS DE SOUZA RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ADELSON SANTOS DE SOUZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15350495, em que 

comprova recebimento do beneficio até 24/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000308-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DA MOTA LIMA (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000308-57.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA DILMA DA MOTA LIMA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 12653689, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002262-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

LEOCADIO FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002262-41.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEOCADIO FERREIRA LIMA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado, devidamente intimado para impugnar a execução, quedou-se 

inerte (nº 15671429), homologo os cálculos apresentados pelo exequente 

em num. 14031267 e 14031265 e determino, após preclusão (art. 34, §1º 

da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002154-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002154-12.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

13248090 e 13248096, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61747 Nr: 5040-11.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTÉCNICA LEME DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ARNALDO CESAR VIVALDINI DE OLIVEIRA, 

JOAQUIM LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROTÉCNICA LEME DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 96592829000361 e atualmente em local 

incerto e não sabido ARNALDO CESAR VIVALDINI DE OLIVEIRA, Cpf: 

08256698802, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

AGROTÉCNICA LEME DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ARNALDO 

CESAR VIVALDINI DE OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5152/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.833,98 - Valor Atualizado: R$ 2.833,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIAMON BENDO PAIVA (REQUERENTE)

YURI ALAGUES BENDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000946-22.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

15768793, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, 

devendo informar o número da conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 

08 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ 

CARLOTT EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA 

SILVA LIMA Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 

60 dias pelo exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 

313, VII, do NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que 

norteia os Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Outrossim, considerando que já decorreram mais de 30 dias do pedido 

formulado pelo exequente, intime-o para indicar o endereço do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Indicado o endereço, cite-se, nos termos já determinados nos autos. 

Não havendo a indicação do endereço no prazo acima, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ 

CARLOTT EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA 

SILVA LIMA Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 

60 dias pelo exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 

313, VII, do NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que 

norteia os Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Outrossim, considerando que já decorreram mais de 30 dias do pedido 

formulado pelo exequente, intime-o para indicar o endereço do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Indicado o endereço, cite-se, nos termos já determinados nos autos. 

Não havendo a indicação do endereço no prazo acima, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003605-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

SCARSINSKI COMERCIO DE DOCES GULOSEIMAS, JOGOS E BRINQUEDOS 

ELETRONICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1003605-38.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12470825, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 08 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004404-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004404-81.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TATIANA WEBER REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Trata-se de reclamação proposta por TATIANA WEBER em 

face de ITAÚ UNIBANCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 287066682, no valor de 

R$149,71 (cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); e b) a 

condenação do banco reclamado em R$10.000,00 (dez mil reais), a título 

de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, a 

despeito de não ter realizado qualquer operação financeira com o banco 

reclamado, foi surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma suposta dívida proveniente do 

Contrato n. 205237852, no valor de R$104,03 (cento e quatro reais e três 

centavos), situação que lhe ocasionou danos morais. Devidamente citado, 

o banco reclamado apresentou contestação no Id. 11471954. Em síntese, 

argumenta a existência de relação jurídica, uma vez que a parte 

reclamante é titular da conta corrente n. 079540, da agência 8509 desde 

09-3-2015. Aduz que o débito que gerou a cobrança impugnada é 

decorrente de renegociações de dívidas firmadas e não adimplidas pela 

parte reclamante. Nesses termos, argumenta a inexistência de conduta 
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ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11483008). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11544403. Em 

síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, razão pela qual está caracterizada a relação 

de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação de empréstimo. De início, frise-se que houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetivada em face da parte reclamante, 

inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao crédito. Nessa 

toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante, bem assim a sua inadimplência, 

a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante promoveu em 09-3-2015 a 

abertura da conta corrente n. 079540 na da agência 8509, localizada 

nesta cidade, conforme se extrai do documento PROPOSTA DE 

ABERTURA DA CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA constante no Id. 11472007, do qual consta a 

assinatura da parte reclamante, similar àquela constante em seu 

documento pessoal que instrui a inicial (Id. 9635252). Aliás, no momento da 

aludida contratação a parte reclamante apresentou seus documentos 

pessoais, conforme se infere do Id. 11472007. Já o débito impugnado pela 

parte reclamante encontra-se devidamente demonstrado tanto pelos 

documentos que compõem o corpo da contestação (Id. 11471954) quanto 

àqueles acostados nos Ids. 11471980, 11471983 e 11471998, advindo de 

renegociações efetivadas pela parte reclamante e que não foram 

adimplidas. Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a quitação 

dos valores referentes às renegociações que realizou, cingindo-se a 

alegar que os valores cobrados são indevidos. Desse modo, provada a 

existência de relação negocial e a existência de inadimplemento, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo que se falar em ato 

ilícito ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é 

remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004404-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004404-81.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TATIANA WEBER REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Trata-se de reclamação proposta por TATIANA WEBER em 

face de ITAÚ UNIBANCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 287066682, no valor de 

R$149,71 (cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); e b) a 

condenação do banco reclamado em R$10.000,00 (dez mil reais), a título 

de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, a 

despeito de não ter realizado qualquer operação financeira com o banco 

reclamado, foi surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma suposta dívida proveniente do 

Contrato n. 205237852, no valor de R$104,03 (cento e quatro reais e três 

centavos), situação que lhe ocasionou danos morais. Devidamente citado, 

o banco reclamado apresentou contestação no Id. 11471954. Em síntese, 

argumenta a existência de relação jurídica, uma vez que a parte 

reclamante é titular da conta corrente n. 079540, da agência 8509 desde 

09-3-2015. Aduz que o débito que gerou a cobrança impugnada é 

decorrente de renegociações de dívidas firmadas e não adimplidas pela 

parte reclamante. Nesses termos, argumenta a inexistência de conduta 

ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11483008). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11544403. Em 

síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, razão pela qual está caracterizada a relação 

de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 226 de 802



bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação de empréstimo. De início, frise-se que houve no caso em crivo 

a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetivada em face da parte reclamante, 

inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao crédito. Nessa 

toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante, bem assim a sua inadimplência, 

a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante promoveu em 09-3-2015 a 

abertura da conta corrente n. 079540 na da agência 8509, localizada 

nesta cidade, conforme se extrai do documento PROPOSTA DE 

ABERTURA DA CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA constante no Id. 11472007, do qual consta a 

assinatura da parte reclamante, similar àquela constante em seu 

documento pessoal que instrui a inicial (Id. 9635252). Aliás, no momento da 

aludida contratação a parte reclamante apresentou seus documentos 

pessoais, conforme se infere do Id. 11472007. Já o débito impugnado pela 

parte reclamante encontra-se devidamente demonstrado tanto pelos 

documentos que compõem o corpo da contestação (Id. 11471954) quanto 

àqueles acostados nos Ids. 11471980, 11471983 e 11471998, advindo de 

renegociações efetivadas pela parte reclamante e que não foram 

adimplidas. Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a quitação 

dos valores referentes às renegociações que realizou, cingindo-se a 

alegar que os valores cobrados são indevidos. Desse modo, provada a 

existência de relação negocial e a existência de inadimplemento, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo que se falar em ato 

ilícito ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é 

remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010459-60.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 08 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA (EXECUTADO)

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1000593-50.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ENICAR - 

TECIDOS LTDA - EPP EXECUTADO: TECELAGEM NORTE CATARINENSE 

LTDA Vistos etc. Constata-se que o credor incluiu em seus cálculos o 

montante correspondente a 10% de honorários advocatícios decorrentes 

do cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido, nos termos do 

Enunciado 97, do FONAJE. Posto isso, intime-se o credor para apresentar 

novo demonstrativo do débito (extirpando os honorários de 10%), no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. Inexistindo 

manifestação, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003868-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA FURQUIM (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003868-70.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: TANIA REGINA FURQUIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (id. 10960464) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11495821. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004593-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO (ADVOGADO(A))

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(EXEQUENTE)

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

ANDRE SIMIONATTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA GHAFORYT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004593-59.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando as 

diligências de ID. 12158156, 15797928 e 12519130, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-32.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 227 de 802



Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VITORIO PILONETTO (REQUERENTE)

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005860-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRINEU VITORIO PILONETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. Considerando o 

caráter satisfativo do pedido liminar perquirido nos autos, hei por bem 

determinar a intimação da reclamada para que apresente as informações 

que entender necessárias, no prazo de 15 dias, a fim de subsidiar a 

concessão, ou não, da tutela antecipada. Após, conclusos. Sem prejuízo, 

cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALINE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

KOZAK AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000589-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO, Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALINE 

COSTA DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: KOZAK AUTO CENTER 

LTDA - ME Trata-se de reclamação proposta por ALINE COSTA DA 

CONCEIÇÃO em face de KOZAK AUTO CENTER LTDA-ME, em que 

pretende: a) a concessão de medida liminar para a retirada do seu nome 

de órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de 

débito; e c) a condenação da empresa reclamada a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, bem assim não “autorizou que terceiros o fizesse em seu 

nome”, foi surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. A 

pretensão liminar foi concedida em decisão proferida em 07-3-2017 (Id. 

5013466). Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação 

e pedido contraposto no Id. 8036778. Em síntese, sustenta que a parte 

reclamante contratou seus serviços de mecânica, consistente na troca de 

peças do veículo modelo pálio, placa JZH-7301, de propriedade de seu 

padrasto, Sr. Antônio de Jesus da Silva. Aduz que, conquanto negue 

qualquer contratação, a parte reclamante “esteve na sede da requerida, 

apresentou os documentos que instruem a presente, cópia de RG, CPF, 

recebeu os boletos para pagamento, informou o endereço para a 

confecção do cadastro, o mesmo de sua genitora e seu convivente à 

época dos fatos, proprietário do veículo no qual foram prestados os 

serviços pela requerida”. Afirma que a contratação ocorreu em 13-8-2014, 

sendo que o total dos serviços alcançou a quantia de R$2.170,00 (dois mil 

cento e setenta reais), sendo ajustado o pagamento em um entrada no 

valor de R$1.000,00 (mil reais) e o restante em quatro parcelas iguais no 

valor de R$292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos), sendo que destas, somente foi realizado o pagamento da 

primeira, restando inadimplidas as parcelas com vencimento para os dias 

12-9-2013, 12-10-2013 e 12-11-2013. Desse modo, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim a condenação 

da parte reclamante no valor de R$ 1.620,19 (mil seiscentos e vinte reais e 

dezenove centavos), os quais devem ser pagos, sem prejuízo do 

acréscimo de juros e correção monetária. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 9187792). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 

8162323. Em síntese, rechaça todas as alegações constantes na 

contestação, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 12-9-2017, 

quando foram inquiridas testemunhas (total de cinco), uma informante e 

colhido o depoimento pessoal do representante da parte reclamada. É o 

relatório. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à parte 

reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à declaração de inexistência de 

débito. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não 

efetuou qualquer contratação com a empresa reclamada, tampouco 

autorizou qualquer pessoa a fazer em seu nome. Frise-se que houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à 

empresa reclamada comprovar a licitude da cobrança efetivada em face 

da parte reclamante, inclusive com a inscrição desta em órgãos de 

proteção ao crédito. Nessa toada, tenho que a empresa reclamada logrou 

êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma 

adequada, a existência de relação contratual com a parte reclamante, bem 

assim a sua inadimplência, a ensejar a cobrança impugnada, inclusive com 

o acolhimento do pedido contraposto. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante, mediante apresentação de 

seus documentos pessoais (Id. 8036792), promoveu a abertura de 

cadastro junto a empresa reclamada e autorizou a realização de serviços 

no veículo modelo Pálio, Placa JZH-7301, de propriedade do Sr. Jandson 

Cardoso Abreu, conforme a Ordem de Serviço n. 21161 emitida e 

assinada em 13-8-2013 pela própria parte reclamante (Id. 8036804). Além 

da prova documental, a prova oral produzida nos autos corrobora a 

existência da relação negocial travada entre as partes. Instada em juízo, a 

testemunha Alessandra Araújo Peres, arrolada pela parte reclamante, 

afirmou (Id. 9848162): que a parte reclamante possuía muito pouco contato 

com o seu padrasto, Sr. Antônio de Jesus da Silva; que nunca viu a parte 

reclamante com carro; que conhece a parte reclamante há dois anos; que 

conhece “um pouco” a mãe da parte reclamante; que não é mais vizinha 

da parte reclamante. Instada em juízo, a testemunha Lediany Costa de 

Brito, arrolada pela parte reclamante, afirmou (Id. 9848160): que trabalha 

junto com a parte reclamante; que consultou o CPF da parte reclamante e 

verificou a existência de restrição realizada pela empresa reclamada; que 

a parte reclamante afirmou que desconhecia a dívida que ensejou a 

inscrição impugnada; que acompanhou a parte reclamante em visita 

realizada à empresa reclamada, sendo solicitada a apresentação dos 

documentos da parte reclamante, o que foi de pronto atendido, sendo 

extraídas cópias dos documentos da parte reclamante; que a atendente da 

empresa reclamada “ficou bem nervosa” porque não possuíam os 

documentos da parte reclamante; que a parte reclamante contestou a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela empresa 

reclamada; que conhece a parte reclamante desde o ano de 2016; que a 

empresa reclamada fica localizada próxima a área verde; e que não 

conhece a pessoa de Antônio, no entanto sabe que ele já foi padrasto da 

parte reclamante. Vê-se pelos depoimentos acima que a prova produzida 

pela parte reclamante pouco contribui para os fatos que sustenta na 

inicial. De outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pela 

empresa reclamada corroboram a prova documental que produziu. 

Vejamos. Instada em juízo, a testemunha Eliandro Candido dos Santos, 

arrolada pela empresa reclamada, afirmou (Id. 9848153): que já trabalhou 

na empresa reclamada; que tem conhecimento a respeito da dívida 

existente entre a parte reclamante e a empresa reclamada, proveniente de 

um conserto de veículo pertencente à pessoa de Antônio, conhecido por 

Jean; que o cadastro foi aprovado em nome da parte reclamante e o 

serviço foi realizado na forma contratada; que o procedimento da empresa 

exige a apresentação dos documentos pessoais, bem assim a assinatura 

pela própria contratante; que o serviço foi autorizado pela própria parte 

reclamante mediante telefonema, não tendo acompanhado o caso após a 

realização do conserto; que a parte reclamante esteve na empresa 

reclamada no momento da realização e aprovação do cadastro. Instada 

em juízo, a testemunha Jandson Cardoso Abreu, arrolada pela empresa 

reclamada, afirmou (Id. 9848153): que não tem vínculo com a empresa 

reclamada; que conhece a pessoa de Antônio de Jesus da Silva, também 

conhecido como Jean; que trabalhou muito tempo com o Sr. Antônio, o qual 
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lhe devia certo valor em razão dos serviços prestados; que o débito 

impugnado na presente reclamação refere-se ao veículo modelo Pálio, de 

sua propriedade; esclarece que o veículo apresentou problemas próximo a 

empresa reclamada, tendo empurrado “até lá”; que o Sr. Antônio se 

comprometeu em pagar o conserto do veículo como forma de saldar a 

dívida que existia entre eles; que, inicialmente, o cadastro seria realizado 

em nome da namorado do Sr. Antônio (Jean), no entanto, isso não 

ocorreu; que o Sr. Antônio (Jean) se comprometeu a resolver a questão 

do cadastro “com outra pessoa”; que no segundo dia recebeu uma ligação 

dizendo que já poderia pegar o carro, assim tendo feito; que o Sr. Antônio 

não citou o nome da pessoa na qual o cadastro seria realizado, só 

informou que seria “alguém da família”; que o Sr. Antônio que ligou dizendo 

que poderia ir buscar o veículo na empresa reclamada; que “nunca” fez 

contato com a parte reclamante. Instada em juízo, a testemunha Douglas 

Passos da Silva, arrolada pela empresa reclamada, afirmou (Id. 9848157): 

que já trabalhou na empresa reclamada; que viu a parte reclamante na 

empresa reclamada, sendo atendida pelo Eliandro no escritório; e 

esclarece que o cadastro na empresa reclamada somente é realizado com 

a presença do solicitante e mediante a apresentação de documentos 

pessoais. Instado em juízo na condição de informante, Sirlei Teresinha 

David afirmou (Id. 9848150): que a parte reclamante sempre pagou suas 

contas. Instado em juízo o representante da empresa reclamada, Sr. 

Cláudio Kosak, afirmou (Id. 9848155): que o veículo foi levado até a 

empresa reclamada pelos Senhores Antônio de Jesus da Silva e Jandson 

Cardoso Abreu; que a empresa reclamada adota como procedimento para 

abertura de cadastro a presença do solicitante e apresentação dos 

documentos originais; que o cadastro em nome do Sr. Antônio não “estava 

apto a executar o serviço”, sendo somente aprovado em nome da parte 

reclamante; que antes da aprovação, o cadastro foi negado em nome da 

mãe da parte reclamante e de uma outra pessoa que acredita ser o irmão 

da parte reclamante; que a parte reclamante “foi junto na empresa fazer a 

abertura do cadastro dela [...] neste dia de abertura [...] porque nós não 

efetuemos o serviço sem estar o proprietário da documentação em mãos”, 

sendo este o procedimento adotado pela empresa reclamada há mais de 

30 (trinta) anos; que a pessoa de João também é conhecida como Jean; 

reforça que a parte reclamante assinou a ordem de serviço e somente 

após o conserto do veículo deixado pelos Senhores Antônio (Jean) e 

Jandson foi realizado. Desse modo, diferentemente do sustentado pela 

parte reclamante, é incontroversa a existência de relação negocial entre 

as partes. Já o débito impugnado pela parte reclamante encontra-se 

devidamente demonstrado por documentos que compõem o corpo da 

contestação, especialmente a Ordem de Serviço n. 21161 (Id. 8036804) e 

os boletos referentes às três parcelas não adimplidas, vencimento para os 

dias 12-9-2013, 12-10-2013 e 12-11-2013, cada uma no valor de 

R$292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) (Id. 

8036817). Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a quitação 

dos valores referentes às parcelas acima mencionadas, cingindo-se a 

alegar que a contratação não ocorreu. Desse modo, provada a existência 

de relação negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança 

impugnada revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é remansosa 

nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de: 1) JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, por conseguinte, revogar a liminar 

concedida no Id. 5013466; 2) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pela empresa reclamada na contestação (Id. 8036778), por 

conseguinte, CONDENAR a parte reclamante a realizar o pagamento no 

valor de R$1.620,19 (mil seiscentos e vinte reais e dezenove centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento das 

parcelas respectivas, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALINE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

KOZAK AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000589-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO, Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALINE 

COSTA DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: KOZAK AUTO CENTER 

LTDA - ME Trata-se de reclamação proposta por ALINE COSTA DA 

CONCEIÇÃO em face de KOZAK AUTO CENTER LTDA-ME, em que 

pretende: a) a concessão de medida liminar para a retirada do seu nome 

de órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de 

débito; e c) a condenação da empresa reclamada a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, bem assim não “autorizou que terceiros o fizesse em seu 

nome”, foi surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. A 

pretensão liminar foi concedida em decisão proferida em 07-3-2017 (Id. 

5013466). Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação 

e pedido contraposto no Id. 8036778. Em síntese, sustenta que a parte 

reclamante contratou seus serviços de mecânica, consistente na troca de 

peças do veículo modelo pálio, placa JZH-7301, de propriedade de seu 

padrasto, Sr. Antônio de Jesus da Silva. Aduz que, conquanto negue 

qualquer contratação, a parte reclamante “esteve na sede da requerida, 

apresentou os documentos que instruem a presente, cópia de RG, CPF, 

recebeu os boletos para pagamento, informou o endereço para a 

confecção do cadastro, o mesmo de sua genitora e seu convivente à 

época dos fatos, proprietário do veículo no qual foram prestados os 

serviços pela requerida”. Afirma que a contratação ocorreu em 13-8-2014, 

sendo que o total dos serviços alcançou a quantia de R$2.170,00 (dois mil 

cento e setenta reais), sendo ajustado o pagamento em um entrada no 

valor de R$1.000,00 (mil reais) e o restante em quatro parcelas iguais no 

valor de R$292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos), sendo que destas, somente foi realizado o pagamento da 

primeira, restando inadimplidas as parcelas com vencimento para os dias 

12-9-2013, 12-10-2013 e 12-11-2013. Desse modo, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim a condenação 

da parte reclamante no valor de R$ 1.620,19 (mil seiscentos e vinte reais e 

dezenove centavos), os quais devem ser pagos, sem prejuízo do 

acréscimo de juros e correção monetária. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 9187792). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 

8162323. Em síntese, rechaça todas as alegações constantes na 

contestação, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. 
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Audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 12-9-2017, 

quando foram inquiridas testemunhas (total de cinco), uma informante e 

colhido o depoimento pessoal do representante da parte reclamada. É o 

relatório. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à parte 

reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à declaração de inexistência de 

débito. A parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não 

efetuou qualquer contratação com a empresa reclamada, tampouco 

autorizou qualquer pessoa a fazer em seu nome. Frise-se que houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à 

empresa reclamada comprovar a licitude da cobrança efetivada em face 

da parte reclamante, inclusive com a inscrição desta em órgãos de 

proteção ao crédito. Nessa toada, tenho que a empresa reclamada logrou 

êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma 

adequada, a existência de relação contratual com a parte reclamante, bem 

assim a sua inadimplência, a ensejar a cobrança impugnada, inclusive com 

o acolhimento do pedido contraposto. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante, mediante apresentação de 

seus documentos pessoais (Id. 8036792), promoveu a abertura de 

cadastro junto a empresa reclamada e autorizou a realização de serviços 

no veículo modelo Pálio, Placa JZH-7301, de propriedade do Sr. Jandson 

Cardoso Abreu, conforme a Ordem de Serviço n. 21161 emitida e 

assinada em 13-8-2013 pela própria parte reclamante (Id. 8036804). Além 

da prova documental, a prova oral produzida nos autos corrobora a 

existência da relação negocial travada entre as partes. Instada em juízo, a 

testemunha Alessandra Araújo Peres, arrolada pela parte reclamante, 

afirmou (Id. 9848162): que a parte reclamante possuía muito pouco contato 

com o seu padrasto, Sr. Antônio de Jesus da Silva; que nunca viu a parte 

reclamante com carro; que conhece a parte reclamante há dois anos; que 

conhece “um pouco” a mãe da parte reclamante; que não é mais vizinha 

da parte reclamante. Instada em juízo, a testemunha Lediany Costa de 

Brito, arrolada pela parte reclamante, afirmou (Id. 9848160): que trabalha 

junto com a parte reclamante; que consultou o CPF da parte reclamante e 

verificou a existência de restrição realizada pela empresa reclamada; que 

a parte reclamante afirmou que desconhecia a dívida que ensejou a 

inscrição impugnada; que acompanhou a parte reclamante em visita 

realizada à empresa reclamada, sendo solicitada a apresentação dos 

documentos da parte reclamante, o que foi de pronto atendido, sendo 

extraídas cópias dos documentos da parte reclamante; que a atendente da 

empresa reclamada “ficou bem nervosa” porque não possuíam os 

documentos da parte reclamante; que a parte reclamante contestou a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela empresa 

reclamada; que conhece a parte reclamante desde o ano de 2016; que a 

empresa reclamada fica localizada próxima a área verde; e que não 

conhece a pessoa de Antônio, no entanto sabe que ele já foi padrasto da 

parte reclamante. Vê-se pelos depoimentos acima que a prova produzida 

pela parte reclamante pouco contribui para os fatos que sustenta na 

inicial. De outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pela 

empresa reclamada corroboram a prova documental que produziu. 

Vejamos. Instada em juízo, a testemunha Eliandro Candido dos Santos, 

arrolada pela empresa reclamada, afirmou (Id. 9848153): que já trabalhou 

na empresa reclamada; que tem conhecimento a respeito da dívida 

existente entre a parte reclamante e a empresa reclamada, proveniente de 

um conserto de veículo pertencente à pessoa de Antônio, conhecido por 

Jean; que o cadastro foi aprovado em nome da parte reclamante e o 

serviço foi realizado na forma contratada; que o procedimento da empresa 

exige a apresentação dos documentos pessoais, bem assim a assinatura 

pela própria contratante; que o serviço foi autorizado pela própria parte 

reclamante mediante telefonema, não tendo acompanhado o caso após a 

realização do conserto; que a parte reclamante esteve na empresa 

reclamada no momento da realização e aprovação do cadastro. Instada 

em juízo, a testemunha Jandson Cardoso Abreu, arrolada pela empresa 

reclamada, afirmou (Id. 9848153): que não tem vínculo com a empresa 

reclamada; que conhece a pessoa de Antônio de Jesus da Silva, também 

conhecido como Jean; que trabalhou muito tempo com o Sr. Antônio, o qual 

lhe devia certo valor em razão dos serviços prestados; que o débito 

impugnado na presente reclamação refere-se ao veículo modelo Pálio, de 

sua propriedade; esclarece que o veículo apresentou problemas próximo a 

empresa reclamada, tendo empurrado “até lá”; que o Sr. Antônio se 

comprometeu em pagar o conserto do veículo como forma de saldar a 

dívida que existia entre eles; que, inicialmente, o cadastro seria realizado 

em nome da namorado do Sr. Antônio (Jean), no entanto, isso não 

ocorreu; que o Sr. Antônio (Jean) se comprometeu a resolver a questão 

do cadastro “com outra pessoa”; que no segundo dia recebeu uma ligação 

dizendo que já poderia pegar o carro, assim tendo feito; que o Sr. Antônio 

não citou o nome da pessoa na qual o cadastro seria realizado, só 

informou que seria “alguém da família”; que o Sr. Antônio que ligou dizendo 

que poderia ir buscar o veículo na empresa reclamada; que “nunca” fez 

contato com a parte reclamante. Instada em juízo, a testemunha Douglas 

Passos da Silva, arrolada pela empresa reclamada, afirmou (Id. 9848157): 

que já trabalhou na empresa reclamada; que viu a parte reclamante na 

empresa reclamada, sendo atendida pelo Eliandro no escritório; e 

esclarece que o cadastro na empresa reclamada somente é realizado com 

a presença do solicitante e mediante a apresentação de documentos 

pessoais. Instado em juízo na condição de informante, Sirlei Teresinha 

David afirmou (Id. 9848150): que a parte reclamante sempre pagou suas 

contas. Instado em juízo o representante da empresa reclamada, Sr. 

Cláudio Kosak, afirmou (Id. 9848155): que o veículo foi levado até a 

empresa reclamada pelos Senhores Antônio de Jesus da Silva e Jandson 

Cardoso Abreu; que a empresa reclamada adota como procedimento para 

abertura de cadastro a presença do solicitante e apresentação dos 

documentos originais; que o cadastro em nome do Sr. Antônio não “estava 

apto a executar o serviço”, sendo somente aprovado em nome da parte 

reclamante; que antes da aprovação, o cadastro foi negado em nome da 

mãe da parte reclamante e de uma outra pessoa que acredita ser o irmão 

da parte reclamante; que a parte reclamante “foi junto na empresa fazer a 

abertura do cadastro dela [...] neste dia de abertura [...] porque nós não 

efetuemos o serviço sem estar o proprietário da documentação em mãos”, 

sendo este o procedimento adotado pela empresa reclamada há mais de 

30 (trinta) anos; que a pessoa de João também é conhecida como Jean; 

reforça que a parte reclamante assinou a ordem de serviço e somente 

após o conserto do veículo deixado pelos Senhores Antônio (Jean) e 

Jandson foi realizado. Desse modo, diferentemente do sustentado pela 

parte reclamante, é incontroversa a existência de relação negocial entre 

as partes. Já o débito impugnado pela parte reclamante encontra-se 

devidamente demonstrado por documentos que compõem o corpo da 

contestação, especialmente a Ordem de Serviço n. 21161 (Id. 8036804) e 

os boletos referentes às três parcelas não adimplidas, vencimento para os 

dias 12-9-2013, 12-10-2013 e 12-11-2013, cada uma no valor de 

R$292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) (Id. 

8036817). Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a quitação 

dos valores referentes às parcelas acima mencionadas, cingindo-se a 

alegar que a contratação não ocorreu. Desse modo, provada a existência 

de relação negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança 

impugnada revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é remansosa 

nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de: 1) JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, por conseguinte, revogar a liminar 

concedida no Id. 5013466; 2) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pela empresa reclamada na contestação (Id. 8036778), por 

conseguinte, CONDENAR a parte reclamante a realizar o pagamento no 
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valor de R$1.620,19 (mil seiscentos e vinte reais e dezenove centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento das 

parcelas respectivas, e acrescidos de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002567-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CARNEIRO MACIEL (REQUERIDO)

 

Processo: 1004593-59.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando as 

diligências de ID. 13017199 e 12702386, sob pena de arquivamento 

Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005310-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005310-71.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE SANTANA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de reclamação proposta por PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE 

SANTANA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS, em que pretende: a) a concessão de medida liminar para a 

retirada do seu nome de banco de dados de órgãos de proteção ao 

crédito; b) declaração de inexistência de débito apontado a órgão de 

proteção ao crédito e c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar 

de não ter realizado qualquer contração dos serviços ofertados pelo 

banco reclamado, foi surpreendida com anotação de seus dados em 

órgãos de restrição ao crédito. Argumenta que ao consultar o extrato do 

SERASA, constatou que o apontamento se refere a pagamento pendente 

de valores, supostamente firmado com o banco reclamado, situação que 

lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação realizada restou 

infrutífera. O banco reclamado apresentou contestação no Id. 11959219. 

Em síntese, sustenta que é titular do valor impugnado pela parte 

reclamante, o qual lhe foi cedido pela Banco do Brasil. Argumenta a 

inexistência de ato ilícito, uma vez que, diante da inadimplência da parte 

reclamante, está a exercer o seu regular direito de cobrança. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação da parte reclamante encontra-se no Id. 12040880. Em síntese, 

rechaça todas as alegações da parte reclamada, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que o banco 

reclamado está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança, supostamente cedido 

pelo Banco do Brasil, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito. O banco reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito exigido em 

face da parte reclamante, supostamente contraído por este junto ao Banco 

do Brasil, o qual se lhe foi cedido, dever processual que lhe foi atribuído 

por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se ao campo 

das alegações. Aliás, o banco reclamado sequer colacionou aos autos o 

documento de notificação da cessão de crédito que ampara as suas 

alegações, conforme exige o art. 290 do Código Civil. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a falta da 

notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito em 

relação a ele, embora permaneça válida a operação entre decente e 

cessionário, tratando o ato de notificação como aplicação do dever de 

informação, advindo do princípio da boa-fé objetiva (REsp n. 1141877-MG 

de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 

20-3-2012). Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial. Ressalta-se que a outra anotação foi retirada 

somente no início deste ano, por decisão judicial. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 
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o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005310-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005310-71.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE SANTANA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de reclamação proposta por PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE 

SANTANA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS, em que pretende: a) a concessão de medida liminar para a 

retirada do seu nome de banco de dados de órgãos de proteção ao 

crédito; b) declaração de inexistência de débito apontado a órgão de 

proteção ao crédito e c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar 

de não ter realizado qualquer contração dos serviços ofertados pelo 

banco reclamado, foi surpreendida com anotação de seus dados em 

órgãos de restrição ao crédito. Argumenta que ao consultar o extrato do 

SERASA, constatou que o apontamento se refere a pagamento pendente 

de valores, supostamente firmado com o banco reclamado, situação que 

lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação realizada restou 

infrutífera. O banco reclamado apresentou contestação no Id. 11959219. 

Em síntese, sustenta que é titular do valor impugnado pela parte 

reclamante, o qual lhe foi cedido pela Banco do Brasil. Argumenta a 

inexistência de ato ilícito, uma vez que, diante da inadimplência da parte 

reclamante, está a exercer o seu regular direito de cobrança. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação da parte reclamante encontra-se no Id. 12040880. Em síntese, 

rechaça todas as alegações da parte reclamada, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que o banco 

reclamado está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança, supostamente cedido 

pelo Banco do Brasil, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito. O banco reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito exigido em 

face da parte reclamante, supostamente contraído por este junto ao Banco 

do Brasil, o qual se lhe foi cedido, dever processual que lhe foi atribuído 

por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se ao campo 

das alegações. Aliás, o banco reclamado sequer colacionou aos autos o 

documento de notificação da cessão de crédito que ampara as suas 

alegações, conforme exige o art. 290 do Código Civil. Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a falta da 

notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito em 

relação a ele, embora permaneça válida a operação entre decente e 

cessionário, tratando o ato de notificação como aplicação do dever de 

informação, advindo do princípio da boa-fé objetiva (REsp n. 1141877-MG 

de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 

20-3-2012). Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial. Ressalta-se que a outra anotação foi retirada 

somente no início deste ano, por decisão judicial. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 
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DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo:1001033-75.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002933-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002933-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME 

REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$1.748,79, representada por aquisição de produtos junto à 

reclamante. A reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$1.748,79, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado nos boletos estampados na 

inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

SUELI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS C E R 

T I D Ã O Processo: 1001087-41.2018.8.11.0040 Certifico para os devidos 

fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada não foi 

intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não havia sido 

habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

15342311. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 08 de agosto de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DI CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo:1003797-34.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005004-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOMINGOS GIEGA (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005004-05.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

12705004, bem como a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto no ID. 12982088, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

Processo: 8010801-08.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 08 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005931-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMARA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Processo: 1005931-68.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12804848, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005304-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARLI DOS SANTOS SALVADOR PEREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005304-64.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

12750806, bem como para intimar o advogado da parte Reclamada dos 

Embargos de Declaração opostos no evento de Id. 13477012, para que, 

querendo, apresente resposta no prazo de 05 (cinco) dias. O referido é 

verdade e dou fé. Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005885-45.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 17:50HORAS para realização da audiência de conciliação, a 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005885-45.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 17:50HORAS para realização da audiência de conciliação, a 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 8 de outubro de 2018. Senhor(a): 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO Av. Getúlio Vargas, 1300 Cuiabá/MT. 

CEP 78045-901 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para 

o dia 03 DE ABRIL DE 2019 ÀS 17H50MIN na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela 

oferecer defesa escrita ou oral. INTIMAÇÃO acerca do deferimento da 

LIMINAR postulada. DETERMINAR a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

NÚMERO DO PROCESSO: 1005885-45.2018.8.11.0040 VALOR DA 

CAUSA: 15,000.00 PARTE RECLAMANTE: JOÃO CESAR BATISTA DE 

ANDRADE ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: ADRIANA RODRIGUES E 

OUTROS PARTE RECLAMADA: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005006-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE BARBOSA DE JESUS (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1005006-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12982341, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 08 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-93.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDA CLARA CAVALHEIRO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 8011108-93.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME EXECUTADO: ONILDA CLARA CAVALHEIRO 

DE CAMPOS Vistos etc. Analisando os autos se constata nítido excesso 

de execução, visto que a exequente requer o cumprimento da sentença 

homologatória, indicando que teria realizado acordo com a reclamada no 

valor de R$ 500,00, cujo pagamento se daria em duas parcelas (Num. 

970925). Porém, tais dados divergem do acordo homologado, o qual prevê 

o pagamento de R$ 228,00 em três parcelas (Num. 970922). Desta forma, 

intime-se a exequente para, no prazo de quinze dias, manifestar-se a 

respeito, requerendo o que entender de direito e apresentando, se for o 
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caso, demonstrativo atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000090-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: MARINES ROCHA Vistos etc. 

Intime-se o subscritor do acordo Num. 9758039 para trazer aos autos, no 

prazo de 5 dias, instrumento, que lhe autoriza a representar e transigir em 

nome da exequente. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006009-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIARA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Sorriso - MT, 8 de outubro de 2018. Senhor: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA – ME (SELETO) RUA EDGAR GARCIA SIQUEIRA, N.º 410 CENTRO, 

SORRISO/MT PREZADO SENHOR A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

para que se manifeste sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º) 

considerando a diligência que segue por cópia em anexo. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1006009-62.2017.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 1.702,75 

PARTE RECLAMANTE: ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME ADVOGADO 

PARTE RECLAMANTE: PARTE RECLAMADA: JUCIARA MARIA DE LIMA 

ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: ADVERTÊNCIA(S): OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Elite 

Capitanio Gestora Judicial Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 

641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005870-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAN JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Processo: 1005870-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 30 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 13:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, a ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo 

o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PREVIATTI (REQUERENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1000348-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GUSTAVO PREVIATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente, reitere-se a 

intimação da reclamada para, no prazo de dez dias, trazer aos autos o 

conteúdo dos atendimentos relativos aos protocolos indicados pelo autor 

em sua inicial. No mais, designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 13 de novembro de 2018, às 13h. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PREVIATTI (REQUERENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1000348-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GUSTAVO PREVIATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente, reitere-se a 

intimação da reclamada para, no prazo de dez dias, trazer aos autos o 

conteúdo dos atendimentos relativos aos protocolos indicados pelo autor 

em sua inicial. No mais, designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 13 de novembro de 2018, às 13h. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005207-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

IVO VESPERINO FOLLMANN 38515075920 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005207-64.2017.8.11.0040. AUTOR(A): IVO VESPERINO FOLLMANN 

38515075920 RÉU: MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - 

EPP, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Intime-se o reclamante para 

que informe o endereço atualizado da parte reclamada Mega Construções 

e Incorporações LTDA-EPP, no prazo de 15 dias. Após, designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005856-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA THAIS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005856-92.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 06 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação, a 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGRO FILHO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010126-11.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13228594, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI PAULO SECCHI (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RIVALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010296-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUI ALZIRO HEIDMANN (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010296-17.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ARDUI ALZIRO HEIDMANN 

EXECUTADO: NATALINO MASTELLA Vistos etc. Analisando os cálculos 

apresentados, constata-se que o credor incluiu em seus cálculos o 

montante correspondente a 10% de honorários advocatícios decorrentes 

do cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido, nos termos do 

Enunciado 97, do FONAJE. Nesta toada, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito, 

excluindo os honorários advocatícios. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010100-81.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010100-81.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA EXECUTADO: ANTONIO ORLANDO GEMMI Vistos etc. Ante a 

certidão retro, procedo, neste ato, a juntada dos espelhos das pesquisas 

realizadas junto ao BACENJUD e RENAJUD (em anexo), ambas 

infrutíferas. Posto isso, intime-se a exequente para, no prazo de quinze 

dias, indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da 

Lei 9.099/95). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-49.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A.R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TRATORES, 

MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIR RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010559-49.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: A.R IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E PECAS LTDA - 

ME EXECUTADO: CLAUDIOMIR RODRIGUES Vistos etc. Intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de direito, 

apresentando, se for o caso, demonstrativo atualizado do débito. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

LUCAS MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010794-79.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS MIRANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. 

Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de 

direito, indicando o CPF completo do reclamado (empresário individual), 

sob pena de arquivamento. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-88.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZALDINO CERAVOLO (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010850-88.2011.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA IZALDINO CERAVOLO 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para que 

manifeste quanto aos cálculos apresentados pela parte executada. Não 

havendo concordância, remetam-se os autos à contadoria para 

elaboração de cálculo. Após, manifestem-se as partes e, na sequência, 

conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010907-04.2014.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO ESTOFADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010907-04.2014.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO FABRIS REQUERIDO: 

LINO ESTOFADOS Vistos etc. Intime-se a exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar o CNPJ do reclamado, possibilitando eventual 

perfectibilização de ordem de bloqueio junto ao BACENJUD. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010519-67.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY RUSTHY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010519-67.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: WILLY RUSTHY DA SILVA 

Vistos etc. Intime-se o exequente para comprovar a propriedade do bem 

que pretende penhorar. Após, conclusos para análise do pedido retro. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-85.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA SCHLENDER SCARIOT (REQUERENTE)

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010932-85.2012.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERLEIA SCHLENDER 

SCARIOT REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Vistos etc. Certifique-se 

se há valores depositados nos autos, bem como o montante, conforme 

informado no Num. 915401. Caso positivo, proceda-se com a liberação do 

valor ao exequente, intimando-o, na sequência, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MAURILIO VIEIRA LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010311-49.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MAURILIO VIEIRA LEMOS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Expeça-se alvará de levantamento 

dos valores depositados nos autos, nos termos já determinados na 

sentença de Num. 10288452. Após, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO ALVES MORAES (REQUERENTE)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002155-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADINALDO ALVES MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, ajuizada por 

ADINALDO ALVES MORAES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Alega o 

reclamante que teve seu nome negativado pelo banco requerido, sendo 

que não tem qualquer débito junto ao referido banco, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são indevida. Assim, pede a condenação 

do banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. 

Medida liminar foi deferida em 10-5-2017, sendo concedida a inversão do 

ônus da prova (id 6830321). Citado, o reclamado apresentou contestação, 

suscitando a sua ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, 

alega a improcedência da ação, uma vez que a negativação foi lícita, bem 

como ausência de dano moral. A conciliação resultou infrutífera. Passo a 

decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar a preliminar sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. A preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o extrato do id 

6759082 consta o banco requerido como credor e autor da negativação 

do nome do reclamante. Quanto a preliminar de incompetência do juízo. 

Essa preliminar também deve ser afastada, uma vez foi o banco requerido 

quem incluiu e está cobrando a dívida objeto desta ação. Quanto ao mérito. 

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do reclamante não merece 

acolhimento, pois o autor não logrou êxito em comprovar suficientemente 

os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ele recaía, de acordo 

com o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 333. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito". Ao abordar a distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior 

esclarece que “Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de 

fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte 

que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da 

veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal 

é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento” (DIDIER 

JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. Salvador: 2011. V. 

II. p. 80). No caso em tela, o reclamante sustenta que nunca teve vínculo 

com o banco reclamado. Por sua vez, o requerido juntou o contrato de 

abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços oferecidos 

pelo banco reclamado devidamente assinados pelo reclamante (id 

9657673 e 9657688). Logo, não há como acolher a tese do reclamante, 

pois não se desincumbiu em comprovar suficientemente os fatos 

constitutivos do seu direito. O reclamado, por sua vez, apresentou fato 

desconstitutivo do direito do reclamante, comprovando a relação do 

vínculo contratual e a existência da dívida realizada pelo reclamante. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação ao pagamento 
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de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de 

novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO ALVES MORAES (REQUERENTE)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002155-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADINALDO ALVES MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, ajuizada por 

ADINALDO ALVES MORAES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Alega o 

reclamante que teve seu nome negativado pelo banco requerido, sendo 

que não tem qualquer débito junto ao referido banco, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são indevida. Assim, pede a condenação 

do banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. 

Medida liminar foi deferida em 10-5-2017, sendo concedida a inversão do 

ônus da prova (id 6830321). Citado, o reclamado apresentou contestação, 

suscitando a sua ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, 

alega a improcedência da ação, uma vez que a negativação foi lícita, bem 

como ausência de dano moral. A conciliação resultou infrutífera. Passo a 

decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar a preliminar sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. A preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o extrato do id 

6759082 consta o banco requerido como credor e autor da negativação 

do nome do reclamante. Quanto a preliminar de incompetência do juízo. 

Essa preliminar também deve ser afastada, uma vez foi o banco requerido 

quem incluiu e está cobrando a dívida objeto desta ação. Quanto ao mérito. 

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do reclamante não merece 

acolhimento, pois o autor não logrou êxito em comprovar suficientemente 

os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ele recaía, de acordo 

com o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 333. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito". Ao abordar a distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior 

esclarece que “Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de 

fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte 

que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da 

veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal 

é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento” (DIDIER 

JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. Salvador: 2011. V. 

II. p. 80). No caso em tela, o reclamante sustenta que nunca teve vínculo 

com o banco reclamado. Por sua vez, o requerido juntou o contrato de 

abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços oferecidos 

pelo banco reclamado devidamente assinados pelo reclamante (id 

9657673 e 9657688). Logo, não há como acolher a tese do reclamante, 

pois não se desincumbiu em comprovar suficientemente os fatos 

constitutivos do seu direito. O reclamado, por sua vez, apresentou fato 

desconstitutivo do direito do reclamante, comprovando a relação do 

vínculo contratual e a existência da dívida realizada pelo reclamante. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de 

novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BR MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

GUARACI DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDAIR GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010048-51.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: BIONDO & STELLATO 

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S EXECUTADO: JAIR PAULO 

VERGUTZ Vistos etc. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. No mais, 

intime-se o exequente para apresentar novo cálculo, procedendo-se com 

a atualização do débito, tão somente, da data do cálculo juntado no Num. 

9337026 até a data da decisão que penhorou os valores integrais nas 

contas da executada (Num. 14080812), descontando-se os valores acima. 

Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001136-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar o CPF do 

executado, possibilitando a busca de endereço via BACENJUD e 

RENAJUD. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010795-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE JESUS ALVES GODOY (EXECUTADO)

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010795-64.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: RECAPADORA DE PNEUS FLEX 

EIRELI EXECUTADO: NILTON DE JESUS ALVES GODOY Vistos etc. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Após, intime-se o exequente para 

que manifeste quanto à quitação da dívida. Na sequência, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001596-40.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME EXECUTADO: ODIMAR JOSE GEHLEN Vistos etc. Considerando 

que o oferecimento de embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE), ante a ausência de depósito judicial, 

deixo de receber os embargos interpostos. Assim, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002371-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BALDUI DAL PRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 05 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004422-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA (REQUERIDO)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000371-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000371-82.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12878998, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010982-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010982-09.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12995983, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006740-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS ANDRE VIANA (REQUERENTE)

ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1006740-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

CARLOS ANDRE VIANA, ADRIANA DE ASSIS NASCIMENTO REQUERIDO: 

C EMILIO GNANN MECANICA DE VEICULOS - ME Vistos etc. Com a 

indicação do endereço da reclamada, no prazo de 15 dias, pela 

reclamante, designe-se data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Não havendo a indicação do endereço no 

prazo acima, conclusos para extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005559-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TAIANE MESSIAS LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005559-22.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12936376, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 08 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

TAIS DE MELLO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1005396-42.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no 

prazo de 05(cinco) dias manifestar-se a cerca do deposito acostado no 

ID. 14971501. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NERIS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo:1003765-29.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001444-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (EXECUTADO)

SCHORR & DEMARCK LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo:1001444-55.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004517-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE DOS REIS RAGIOTTI (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIAN CARLOS VIGOLO (EXECUTADO)

LUCAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo:1004517-35.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-78.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRANCISCO RODRIGUEZ (EXECUTADO)

 

Processo:8010635-78.2012.8.11.0040 CE R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004583-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES 

LTDA, NOBLE BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de 

contradição/omissão por incluir no cálculo da condenação as cinco horas 

de tolerância para o descarregamento previsto em lei, bem como por 

indicar como termo inicial dos juros e da correção a data do vencimento da 

obrigação (Num. 14713111). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO. Isso porque, o §5º do 

artigo 11 da Lei 11.442/2007 prevê que "o prazo máximo para carga e 

descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 

(cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, 

após o qual será devido (...)”, portanto, as cinco horas de tolerância não 

podem ser incluídas no cálculo da condenação, devendo a sentença ser 

retificada neste ponto. Da mesma forma, considerando que o presente 

caso não se amolda ao disposto no artigo 397, do CC, a correção e os 

juros devem incidir a partir da citação. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO, alterando o dispositivo da 

sentença, o qual passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar 

a reclamante o valor de R$ 4.140,79 (quatro mil, cento e quarenta reais e 

setenta e nove centavos), correspondentes às cinquenta e duas horas 

excedentes de estadia, devidamente corrigidos e com juros legais a partir 

da citação”, mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PREVIATTI (REQUERENTE)
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SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000348-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO PREVIATTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Inicialmente, reitere-se a intimação da reclamada para, no 

prazo de dez dias, trazer aos autos o conteúdo dos atendimentos 

relativos aos protocolos indicados pelo autor em sua inicial. No mais, 

designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 

2018, às 13h. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO MIGUEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000018-08.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DIEGO AUGUSTO MIGUEL DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Estando 

flagrante que o valor executado a título de astreintes é excessivo 

(representando quarenta e duas vezes o valor da condenação), o qual se 

refere exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada 

para abstenção de cobrança, REDUZO o valor da multa executada por 

descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$5.000,00 (cinco mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente. Assim, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003098-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003098-43.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

EXECUTADO: LUAN PABLO PRESTES COOKE Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido retro, intime-se o exequente para que cumpra a 

determinação contida na decisão de Num. 14791874 (APRESENTE O 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, 

a fim de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018), no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Havendo, ou não, o cumprimento da determinação, 

no prazo acima, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005603-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (EXEQUENTE)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLEI ROSA BOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GREICE 

ALESSANDRA CLEMENTE Executado: GIRLEI ROSA BOFF Número do 

Processo: 1005603-07.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005606-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 241 de 802



Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GREICE 

ALESSANDRA CLEMENTE Executado: YARA MOREIRA DE SOUZA 

Número do Processo: 1005606-59.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005608-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA TEIXEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GREICE 

ALESSANDRA CLEMENTE Executado: ROSENILDA TEIXEIRA FERNANDES 

Número do Processo: 1005608-29.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005609-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (EXEQUENTE)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSAILIN TEIXEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GREICE 

ALESSANDRA CLEMENTE Executado: JESSAILIN TEIXEIRA FERNANDES 

Número do Processo: 1005609-14.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 
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casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005610-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CAETANO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ANIELLY CLEMENTE 

RODRIGUES Executado: FRANCIELE CAETANO DA ROSA Número do 

Processo: 1005610-96.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003314-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SGARABOTTO (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003314-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR SGARABOTTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição 

de indébito e pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sob a 

arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD nas 

faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser 

registrado que a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação 

junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, nos 

quais foi determinada a suspensão de todas as ações que versassem 

sobre o tema afetado, exatamente o caso dos autos. Posto isso, nos 

termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 

1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o andamento do presente feito, até o 

julgamento da afetação pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da 

afetação, digam as partes em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005120-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO CONTE ZUANAZZI (EXEQUENTE)

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005120-74.2018.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA SILVA TEODORO (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003706-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA 

TEODORO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da decisão que deixou de receber o 

recurso inominado interposto pela autora, ante sua intempestividade. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com 

efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, conforme se vê dos autos, a sentença 
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foi publicada via DJE em 01/02/2018, edição n. 10191, tendo o recurso 

sido interposto somente em 18/02/2018 (Num. 11791589), ou seja, fora do 

prazo legal. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003930-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE DOS SANTOS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME Executado: CLEIDIANE DOS SANTOS COSTA Número do 

Processo: 1003930-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da sentença que extinguiu o feito pela desistência, 

sob o argumento de que não houve qualquer pedido nesse sentido. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que não 

houve manifestação de desistência pela exequente. Posto isso, CONHEÇO 

dos embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

REVOGAR a sentença de Num. 14755458. No mais, dou regular 

prosseguimento ao feito e determino a intimação da parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DA SILVA BASILIO (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

LAMEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO LAIANE DA SILVA BASILIO WHIRLPOOL 

ELETRODOMESTICOS AM S.A. e outros (3) Código n. 

1005330-62.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que já houve 

análise dos embargos de declaração anteriormente opostos pela 

reclamada, com o mesmo objeto dos interpostos no Num. 14316005, 

julgo-os prejudicados. Proceda-se com a retificação do polo passivo, 

fazendo constar WHIRLPOOL S/A., inscrita no CNPJ 59.105.999.0001/86, 

nos termos requeridos no Nu. 15134721. No mais, recebo o recurso 

inominado interposto pela autora, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita. Após a 

apresentação da contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010685-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE MASCKIO (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (EXECUTADO)

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO CARVALHO DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010685-70.2013.8.11.0040 Exequente: DIRLENE MASCKIO Executado: 

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR e outros Vistos etc. Em que pese 

a manifestação retro, certo é que o subscritor de tal peça processual é 

patrono do reclamado João, o qual não sofreu qualquer condenação neste 

feito (seja a favor ou contra), inexistindo, portanto, interesse em pugnar 

pela busca de bens da credora. Nesta toada, intime-se a reclamante para, 

no prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Inexistindo manifestação, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011108-93.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDA CLARA CAVALHEIRO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011108-93.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: ONILDA CLARA CAVALHEIRO DE CAMPOS Vistos etc. 

Analisando os autos se constata nítido excesso de execução, visto que a 

exequente requer o cumprimento da sentença homologatória, indicando 

que teria realizado acordo com a reclamada no valor de R$ 500,00, cujo 

pagamento se daria em duas parcelas (Num. 970925). Porém, tais dados 

divergem do acordo homologado, o qual prevê o pagamento de R$ 228,00 

em três parcelas (Num. 970922). Desta forma, intime-se a exequente para, 

no prazo de quinze dias, manifestar-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito e apresentando, se for o caso, demonstrativo 

atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010494-25.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA GOULART (EXEQUENTE)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO TRINDADE (EXECUTADO)

TV SBT SORRISO (EXECUTADO)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010494-25.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: JOELMA DA SILVA GOULART 

EXECUTADO: TV SBT SORRISO, LEANDRO TRINDADE Vistos etc. O 

deferimento do pedido de Num. 13858174 resta impossibilitado ante a 

ausência de indicação do CPF do reclamado Leandro Trindade. Posto isso, 

intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar o CPF do 

reclamado, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010307-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

MARISETE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO (ADVOGADO(A))

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010307-46.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MARISETE DE SOUZA 

EXECUTADO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos etc. Os 

documentos de Num. 15631444 foram equivocadamente encartados neste 

feito, eis que pertencem aos autos nº. 8010332-64.2012, motivo pelo qual 

devem ser desconsiderados. No mais, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito, eis 

que o contador judicial só deve ser acionado em caso de autos iniciados 

por atermação ou quando há divergência nos cálculos do Juízo, sob pena 

de inviabilizar o trabalho da contadoria judicial desta Comarca, a qual conta 

com apenas um contador. Com a apresentação do cálculo, intime-se a 

reclamada PESSOALMENTE nos termos do artigo 513, §4º, do NCPC, eis 

que o requerimento de cumprimento de sentença foi formulado após um 

ano da sentença homologatória, para pagar o valor do débito, no prazo de 

quinze dias, sob pena de multa de 10% do valor do débito (artigo 523, §1º, 

do NCPC). No mais, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE, ficando a cargo do exequente eventual 

negativação do nome da reclamada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002613-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADEVALDO NOVAIS SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para que informe qual o período em que houve o 

descumprimento da liminar pela parte executada, no prazo de 05 dias, sob 

pena de ser excluída a multa executada, haja vista que o executado 

comprovou nos autos que a o fornecimento da água se encontra ativo 

(Num. 15365925 – pag. 04). Após, intime-se a executada para 

manifestação e, após conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-67.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE DE SOUZA COSTA DE MORAIS GUEDES (REQUERENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURSINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISLAINE SPONCHIADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO DALLA VECCHIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010433-67.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ROZINEIDE DE SOUZA COSTA 

DE MORAIS GUEDES REQUERIDO: CURSINO & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

O cálculo apresentado pelo exequente não pode ser acolhido (Num. 

13764588). Isso porque, constata-se que o credor atualizou o valor do 

débito até a data da efetivação do cálculo, sem levar em consideração o 

fato de que houve dois bloqueios judiciais em datas diferentes (R$ 308,14 

em 26/11/2015 – Num. 930892 e R$ 2.113,37 e 27/06/2017 – Num. 

8794811), ambos mais de um ano antes da realização do cálculo, sendo 

este (data do bloqueio) o termo final da correção e juros quanto aos 

valores bloqueados. Sobre o tema, colaciono o entendimento pacificado do 

STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO 

JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA 

INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de 

execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia 

depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (STJ – Corte Especial. REsp 1348640/RS. Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, CORTE ESPECIAL, J. 07/05/2014, 

DJe 21/05/2014) Nesta toada, intime-se a exequente para, no prazo de 

cinco dias, efetuar a atualização do débito, levando em consideração a 

data dos bloqueios efetivados, a qual deve ser o termo final da correção e 

juros relativos ao valor depositado, prosseguindo-se a atualização 

somente quanto ao montante remanescente, requerendo o que entender 

de direito. Sem prejuízo, certifique-se a secretaria acerca de eventual 

decurso de prazo para manifestação do executado com relação aos 

bloqueios realizados, na forma já determinada em Num. 13744397. Acaso 

não realizada a intimação, proceda-se com o necessário para tanto. Do 

contrário, devidamente intimado e decorrido o prazo para manifestação, 

libere-se o valor constrito em favor da exequente que deverá indicar os 

dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

DANIEL SOARES SATELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011064-40.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DANIEL SOARES SATELLI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte 

devedora, manifeste-se o credor, no prazo de quinze dias. Decorrido o 

prazo acima com ou sem resposta, certifique-se e renove-se a conclusão. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005730-42.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (EXECUTADO)

MATHEUS JUSTEN ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: LUIZ RAINE PEREIRA 

HERMES e outros Número do Processo: 1005730-42.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAINE PEREIRA HERMES (EXECUTADO)

NILSON CAMPOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: LUIZ RAINE PEREIRA 

HERMES e outros Número do Processo: 1005732-12.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010464-53.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGENTINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010464-53.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: ARGENTINA DE ALMEIDA Vistos etc. Desnecessária a 

citação por hora certa, uma vez que a executada já foi citada, conforme 

se vê no Num. 957203. Sendo assim, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO DE BEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010098-82.2012.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ELIANDRO DE BEM Vistos etc. 

Intime-se a exequente para, no prazo de quinze dias, indicar bens 

penhoráveis, sob pena de arquivamento, devendo apresentar 

demonstrativo atualizado do débito. Inexistindo manifestação no prazo 

epigrafado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SGS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001639-74.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: TRR RIO BONITO 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: MADEIREIRA SGS EIRELI - ME Vistos etc. Intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos documento 

comprobatório do enquadramento como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos do artigo 8º, 

§1º, II, da Lei 9.099/95, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ CARLOTT 

EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA SILVA LIMA 

Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito por 60 dias pelo 

exequente, fato é que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do 

NCPC não se coaduna com o princípio da celeridade que norteia os 

Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Outrossim, 

considerando que já decorreram mais de 30 dias do pedido formulado pelo 

exequente, intime-o para indicar o endereço do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Indicado 

o endereço, cite-se, nos termos já determinados nos autos. Não havendo 

a indicação do endereço no prazo acima, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005755-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA EXPOENTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA TACIANA GONCALVES TREVISOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LIVRARIA E 

PAPELARIA EXPOENTE LTDA - ME Executado: IARA TACIANA 

G O N C A L V E S  T R E V I S O L  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005755-55.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005763-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA GARCIA NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: LETICIA GARCIA 

NOVAIS Número do Processo: 1005763-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 
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IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005765-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FOGACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: JUSSARA FOGACA 

Número do Processo: 1005765-02.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FABRICIO NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ROGER FABRICIO 

NEVES Número do Processo: 1005766-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005751-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE LIMA LOPES (EXECUTADO)

JUSCILEIDE MARIA DE LIMA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: RODRIGO LUIZ 

GOBBI Executado: DOUGLAS DE LIMA LOPES e outros Número do 

Processo: 1005751-18.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 
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em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010429-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI (ADVOGADO(A))

ACACIA MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMERCIO DE 

IMPORTADOS EIRELI (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010429-59.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ACACIA MARIA DE SOUZA 

EXECUTADO: SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMERCIO 

DE IMPORTADOS EIRELI, EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos etc. Inicialmente, considerando que a reclamada 

Scooterbrasil mudou de endereço sem comunicação ao Juízo, reputo 

válida sua intimação nos termos do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. No 

mais, analisando os autos constata-se que o credor incluiu em seus 

cálculos o montante correspondente a 10% de honorários advocatícios 

decorrentes do cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido, 

nos termos do Enunciado 97, do FONAJE. Posto isso, intime-se a credora 

para apresentar novo demonstrativo do débito (extirpando os honorários 

de 10%), no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011057-48.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: JONIVAL BENTO RODRIGUES 

EXECUTADO: EBANO LAMPUGNANI - ME Vistos etc. O executado 

informou a quitação parcial do débito excutido. Posto isso, proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente, intimando-o para apresentar cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 05 dias. Com a juntada do cálculo, intime-se o 

executado para pagamento do restante do débito. Havendo o cumprimento 

integral da dívida, façam-me os autos conclusos para extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES & BORGES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010621-31.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: BORGES & BORGES LTDA - ME 

Vistos etc. Indefiro o requerimento de Num. 14542687, visto que o 

entendimento jurisprudencial, inclusive juntado pelo exequente, dispõe 

acerca da desnecessidade da desconsideração da personalidade jurídica 

de empresa INDIVIDUAL e não de microempresa de sociedade limitada 

(enquadramento da executada), cujos conceitos são distintos. Portanto, 

diferente do alegado pelo exequente, é necessária, acaso incidente as 

hipóteses legais, a desconsideração da personalidade jurídica para 

avanço nos bens dos sócios da microempresa que figura no polo passivo 

Nesta toada, diga o exequente em cinco dias, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MINEIA ISABEL HANKE GUND (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010386-88.2016.8.11.0040 Exequente: MINEIA ISABEL HANKE GUND 

Executado: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. Proceda-se 

com o necessário para vinculação dos valores pagos pela executada, nos 

termos informados em NUm. 15620380 e respectivo comprovante de Num. 

15620381). Após, diga a exequente, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002436-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PERAZZOLI (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAMPOS (EXECUTADO)

EVANDRO CITADELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002436-16.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE 

PERAZZOLI EXECUTADO: EVANDRO CITADELLA, LUIZ CARLOS CAMPOS 

Vistos etc. Indefiro o pedido de citação do executado Evandro via edital, 

eis que incabível a citação ficta no rito dos Juizados Especiais. Nesta 

toada, proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO do executado 

EVANDRO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado 

(citação/intimação) em todos os endereços diversos localizados. Do 

contrário, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Por 

fim, analisando os autos constata-se que o credor incluiu em seus 

cálculos o montante correspondente a 10% de honorários advocatícios o 

que não pode ser admitido, eis que incompatível com o disposto na Lei 
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9.099/95. Posto isso, intime-se a credora para apresentar novo 

demonstrativo do débito (extirpando os honorários), no prazo de cinco 

dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ (ADVOGADO(A))

FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010829-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO LANZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a reclamada procedeu ao depósito do 

valor da condenação (Num. 11129917), sendo que o reclamante indica o 

descumprimento da obrigação de fazer, pugnando pela penhora dos 

valores devidos à título de multa diária. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, quanto ao valor da condenação relativa aos danos morais, 

determino o imediato levantamento em face do reclamante, cujos dados 

bancários deverá indicar no prazo de cinco dias. Quanto a execução das 

astreintes, considerando que não houve intimação pessoal da reclamada 

quando da fixação, em total afronta ao disposto na Súmula 410/STJ, não 

há que se falar em exigibilidade dos valores a tal título. Sobre eventual 

alegação acerca da dispensabilidade da intimação pessoal com o advento 

da Lei nº. 11.232/2005, colaciono o entendimento do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO 

SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU PEDIDO DE COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO 

DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. PRECEDENTES DA SEGUNDA 

SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso foi 

interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. Nos termos da atual orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento sedimentado na Súmula nº 

410 do STJ, editada aos 25/11/2009, anos após a entrada em vigor da Lei 

nº 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em 

vigor. (grifo nosso) Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 

857.758-RS (AgInt no AREsp 963.439/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 23/2/2017). 3. (...)”;. (STJ – 3ª T. AgInt no 

REsp 1642950/PR. Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 27/06/2017, DJe 

14/08/2017) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

RECLAMADA para, no prazo de 30 dias, COMPROVAR o CANCELAMENTO 

da LINHA TELEFÔNIA (66) 99624-8457, independentemente de se tratar de 

linha pré-paga, visto que a discussão não é a geração de débitos, mas sim 

o registro de linha telefônica em nome do reclamante por terceiros, 

notadamente porque nos documentos juntados em Num. 10558982 – p. 2, 

indica que a linha estaria com estado ATIVO, sob pena da multa de R$ 

1.000,00. Decorrido o prazo sem manifestação da reclamada, intime-se o 

reclamante para manifestação, no prazo de cinco dias, apresentando, 

inclusive, se for o caso, o demonstrativo atualizado do débito relativo a 

eventual multa devida, requerendo o que entender de direito. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-86.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010035-86.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MOACIR TAVARES DA SILVA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS Vistos etc. Em 

consulta ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de veículos 

registrados em nome dos executados (extratos anexos), restando 

prejudicado o pedido retro. Sendo assim, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Inexistindo manifestação, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010450-35.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LUIZ SCARIOTT (EXEQUENTE)

SOLECI ZANATTA SCARIOTT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON ANGELO FIDENCIO (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA RODRIGUES FIDENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010450-35.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: VALCIR LUIZ SCARIOTT, 

SOLECI ZANATTA SCARIOTT EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA 

RODRIGUES FIDENCIO, JAISON ANGELO FIDENCIO Vistos etc. Em consulta 

ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de veículos registrados em 

nome dos executados (extratos anexos), restando prejudicado o pedido 

retro. No mais, proceda-se com o necessário para a entrega da certidão 

de dívida já expedida nos autos, cabendo ao credor providenciar o 

protesto/negativação do nome dos reclamados. Por fim, inexistindo outros 

requerimentos, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010077-43.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010077-43.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: JONATHAN DE SOUZA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA BS S.A. Vistos etc. Expeça-se mandado de 

avaliação do bem penhorado nos autos. No mais, constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-67.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ALVITE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010002-67.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ALVITE JOSE DA SILVA, 

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. É nítido o excesso de 

execução no cálculo apresentado pelo exequente, visto que considera 

como valor original da dívida o montante de R$ 34.322,69, sem considerar 

o acordo realizado que fixou o valor devido em R$ 22.000,00 (Num. 

892341), tampouco observando o pagamento já realizado pelos 

executados no montante de R$ 11.000,00 (Num. 892350). Sendo assim, 

intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Inexistindo manifestação no prazo epigrafado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

JORGE DAVOGLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

FERNANDO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010518-82.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE DAVOGLIO 

REQUERIDO: JULIANO DA SILVA SANTOS Vistos etc. Compulsando os 

autos, constata-se que o credor incluiu em seus cálculos o montante 

correspondente a 10% de honorários advocatícios decorrentes do 

cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido, nos termos do 

Enunciado 97, do FONAJE. Posto isso, intime-se o credor para apresentar 

novo demonstrativo do débito (extirpando os honorários de 10%), no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-38.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010034-38.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: LEUSIANE SOUSA ALMEIDA 

Vistos etc. Considerando que o pedido de cumprimento de sentença foi 

realizado após um ano do trânsito em julgado da sentença homologatória, 

deve ser observado o disposto no artigo 513, §4º, do NCPC (intimação 

pessoal do devedor). In casu, expedido mandado de intimação foi 

certificado que uma das residências existentes no endereço (lote dividido) 

se encontrava fechada, motivo pelo qual é de rigor a reiteração da 

tentativa de cumprimento da diligência, visto que não evidenciada a 

mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Nesta toada, intime-se 

a devedora, pessoalmente, nos moldes indicados em Num. 919740. 

Decorrido o prazo sem manifestação da executada ou não sendo esta 

localizada para intimação, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias, apresentando demonstrativo atualizado do 

débito, sob pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010705-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE JANETE KAZMIERCZAK RAMBO (REQUERENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ROBSON ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010705-27.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JANICE JANETE 

KAZMIERCZAK RAMBO REQUERIDO: ROBSON ARRUDA DOS SANTOS, 

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA Vistos etc. Intime-se a reclamada 

acerca da sentença prolatada no endereço atualizado dela constante em 

Num. 1066927, restando, desta forma, prejudicado o pedido de Num. 

15633346. Preclusas as vias recursais e inexistindo requerimento de 

cumprimento de sentença, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA (EXECUTADO)

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000593-50.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTDA Vistos etc. 

Constata-se que o credor incluiu em seus cálculos o montante 

correspondente a 10% de honorários advocatícios decorrentes do 

cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido, nos termos do 

Enunciado 97, do FONAJE. Posto isso, intime-se o credor para apresentar 

novo demonstrativo do débito (extirpando os honorários de 10%), no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. Inexistindo 

manifestação, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000733-50.2017.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores incontroversos depositados nos autos ao exequente. 

Retifique-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 
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para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011338-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

ARILDO ANTONIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011338-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. Inicialmente, constata-se que a decisão que determinou a 

restituição à executada do montante penhorado nos autos nº. 

8011002-73.2010.8.11.0040 foi objeto de recurso, portanto, 

impossibilitada, neste momento processual, a transferência de tal montante 

com vinculação a este feito. Ademais, visando evitar eventual 

levantamento açodado em favor da executada, determino a associação 

deste feito ao de nº. 8011002-73.2010.8.11.0040, eis que possuem as 

mesmas partes, divergindo apenas no título, bem como que seja 

certificado em tal processo (nº 8011002-73.2010.8.11.0040) a existência 

deste feito e o pedido de eventual transferência do montante penhorado, 

acaso confirmada a sentença de extinção e determinação de restituição 

dos valores à executada. No mais, em consulta ao Sistema RENAJUD se 

verifica a inexistência de veículos registrados em nome do executado 

(extrato anexo), restando prejudicado o pedido retro. Sendo assim, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 

10 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEDIN (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010710-83.2013.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO BEDIN REQUERIDO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Ante a 

certidão de Num. 15218983, proceda-se com o necessário para 

levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD em favor do 

exequente, mediante observância dos dados bancários indicados em Num. 

14970668 – p. 8. Sem prejuízo, sobre o noticiado em Num. 14970668 e 

documentos que o acompanham, manifeste-se a executada, no prazo de 

cinco dias. Por fim, caso entenda o exequente possuir elementos 

concretos da ocorrência de eventuais crimes, deverá representar e 

encaminhar os documentos correlacionados à autoridade policial. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005870-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAN JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005870-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADONIRAN JOSE BARBOSA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEROMI GLOWACKI (EXEQUENTE)

DANILO MILITAO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010093-21.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, 

pessoalmente, munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, 

notadamente considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o 

longo caminho processual/recursal a percorrer, lembrando que a 

transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), 

contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o 

sucesso desta tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a 

conciliação, deverá o executado indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de cinco dias, nos termos do artigo 774, V, do NCPC. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005885-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO CESAR BATISTA DE 

ANDRADE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005886-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSMAR ERMISDORFF TAVARES (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005886-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSMAR ERMISDORFF 

TAVARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que 

pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não se vislumbra que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA. Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO CARDOSO DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004689-74.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANILDO CARDOSO DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 15783089), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010427-26.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: FRANCELINO FERREIRA GIL, ELIANE ALVES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Expeça-se, COM URGÊNCIA, precatória à Comarca de Vera 

para citação da executada Eliane. Consoante extrato em anexo, o veículo 

indicado pelo exequente não pertence ao executado (existindo, inclusive, 

comunicação de venda), motivo pelo qual, a priori, mostra-se improdutiva 

as tentativas de penhora de tal bem. Nesta toada, intime-se o exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005898-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LIBERA TERESINHA CHECHIN 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010654-84.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GADECKI FERREIRA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010654-84.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

ROBERTO GADECKI FERREIRA - ME Vistos etc. Indefiro o requerimento de 

Num. 14849951, visto que o executado já fora citado (Num. 908846 - p. 8). 

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (REQUERENTE)

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

JESSIKA RODRIGUES BORGES (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Sorriso/MT, 

08 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANTONIA FREITAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000301-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA FREITAS DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado nos 

autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, posto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, 

HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Sorriso/MT, 

08 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI CARDOSO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002241-94.2018.8.11.0040 Reclamante: JOSIELI CARDOSO Reclamado: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. 

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES NETO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002252-26.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS GOMES NETO 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DAVID LUCAS CIPRIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002256-63.2018.8.11.0040 Reclamante: DAVID LUCAS CIPRIANO 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 15398360) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 254 de 802



antes da audiência de conciliação e da apresentação de resposta do réu, 

embora já devidamente citado. Preceitua o Enunciado nº 90 do FONAJE: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinçãodo processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas. Submeto à apreciação 

do Juiz Presidente do JEC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 29 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NATALICIA PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002367-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NATALICIA PAULINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 15522637) 

antes da audiência de conciliação e da apresentação de resposta do réu, 

embora já devidamente citado. Preceitua o Enunciado nº 90 do FONAJE: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinçãodo processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Isenta de custas e honorários 

advocatícios (artigo 55, Lei nº9.099/95). Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002265-25.2018.8.11.0040 Reclamante: JOSE BATISTA DA SILVA 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002305-07.2018.8.11.0040 Reclamante: EDIVAN BISPO DOS SANTOS 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002322-43.2018.8.11.0040 Reclamante: RENE DE SOUSA SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Consigne-se 

que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar o pagamento 

de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002338-94.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS SANTOS SILVA 

Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002340-64.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS SANTOS SILVA 

Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002341-49.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS SANTOS SILVA 

Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002290-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIO JOSE DA CRUZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRTON LOURENCO DA SILVA (EMBARGADO)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDIO JOSE DA 

CRUZ Reclamado: JAIRTON LOURENCO DA SILVA Processo nº. 

1002290-38.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LIDUINA WEBER (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: IRACI LIDUINA 

WEBER Reclamado: MEIO PRECO CALCADOS Processo nº. 

1001949-46.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002263-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON FERREIRA SALES (REQUERENTE)

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MARCOS WOLF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002263-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANILSON FERREIRA SALES 

REQUERIDO: AMARILDO MARCOS WOLF Vistos etc. Trata-se de 

monitória, sob a alegação de que seria credora da reclamada, no valor de 

R$38.000,00, representada por instrumento particular de confissão de 

dívida. A reclamada, devidamente citada, não compareceu à audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas ordens de 

serviço emitidas pela reclamada e juntadas aos autos. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, constituo de pleno direito o título executivo 

judicial, com a consequente obrigação da devedora em pagar a credora o 

valor de R$38.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002314-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

MARIA GORETI MARZEC (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002314-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA GORETI MARZEC 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c danos morais por negativação indevida. O 

reclamado, devidamente citado, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 
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termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. DECRETO a REVELIA da 

reclamada eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, sendo de rigor a 

declaração da inexistência do débito que ensejou a negativação combatida 

na inicial. Da mesma forma, considerando a negativação do nome do autor 

por dívida inexistente (Num. 13043097 – pag. 02), imperioso o acolhimento 

do pedido de danos morais constante na inicial. Deste modo, considerando 

o período em que o nome da autora permaneceu negativado; considerando 

a inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do 

DÉBITO que ensejou a negativação, bem como CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (398, do CC), e, ainda, determinar que a reclamada 

proceda com a baixa definitiva do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao 

crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ARIVAL PADILHA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002359-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARIVAL PADILHA FERREIRA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de inexistência de débito 

c/c danos morais por negativação indevida. O reclamado, devidamente 

citado, não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. DECRETO a REVELIA da reclamada eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, sendo de rigor a declaração da inexistência do 

débito que ensejou a negativação combatida na inicial. Da mesma forma, 

considerando a negativação do nome do autor por dívida inexistente (Num. 

13073700), imperioso o acolhimento do pedido de danos morais constante 

na inicial. Deste modo, considerando o período em que o nome da autora 

permaneceu negativado; considerando a inexistência de comprovação de 

que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso, 

mormente por possuir outras anotações posteriores. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do 

DÉBITO que ensejou a negativação, bem como CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$3.000,00 

(três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (398, do CC), e, ainda, determinar que a reclamada 

proceda com a baixa definitiva do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao 

crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003780-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003780-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ELIZANGELA CRISTINA PINTO Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui 

uma dívida no valor de R$ 12.869,56, representada por ordens de serviço. 

A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas ordens de 

serviço emitidas pela reclamada e juntadas aos autos. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$ 12.869,56, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CELINA FERREIRA MACARO (REQUERENTE)

ERONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MACEDO FRANCA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002425-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERONI DOS SANTOS, CELINA 

FERREIRA MACARO REQUERIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, pugnando 

pela condenação do reclamado a quitar a fatura de energia, no valor de 

R$6.331,54, anterior a entrada das reclamantes no imóvel adquirido do 

requerido, eis que se encontra em aberto. A parte reclamada apresentou 

contestação no Num. 15655174, arguindo a ilegitimidade passiva, eis que o 

débito encontra-se registrado em nome de Luciana da Silva Abreu, 

tratando-se de obrigação pessoal. O reclamado deixou de comparecer na 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, embora o reclamado não tenha comparecido na audiência de 

conciliação, verifico ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda. 

Isso porque, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, a 
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existência de fatura inadimplida pelo antigo morador do imóvel se trata de 

obrigação de natureza pessoal, ou seja, de responsabilidade do 

consumidor que utilizou do serviço, não se vinculando ao imóvel (STJ. 2ª 

T. AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, J. 03/09/2013, DJe 11/09/2013). Como a obrigação 

de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza “propter 

rem”, mas sim natureza pessoal, estando a fatura em nome de pessoa 

diversa do reclamado, há de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva 

para figurar na presente demanda. Desta feita, nos termos do art. 485, VI, 

do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002933-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002933-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BELLALOFT COMERCIO DE 

ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME REQUERIDO: CARLA PIANESSO 

DA SILVA PIARDI Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor de R$1.748,79, 

representada por aquisição de produtos junto à reclamante. A reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelos documentos juntados com a 

inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a 

respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$1.748,79, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento 

estampado nos boletos estampados na inicial. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000740-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & MARISA PAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000740-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: OLIVEIRA & MARISA PAIN LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui 

uma dívida no valor de R$618,20, representada por prestação de serviços 

para reclamada. A reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$618,20, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento estampado nas ordens de serviço 

estampadas na inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001503-77.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação, pugnando pela condenação da 

reclamada nos danos materiais sofridos, no valor de R$1.920,00, 

decorrentes de um acidente de trânsito causado pelo preposto da 

reclamada. A reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência 

de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

mormente pelo fatos dos danos materiais estarem devidamente 

demonstrados no Num. 1674702. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$1.920,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais desde o desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES RUBIM (REQUERENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA P TAVARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002495-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON ALVES RUBIM 

REQUERIDO: MARIA P TAVARES - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c danos morais por negativação indevida. O 

reclamado, devidamente citado, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. No mais, DECRETO a 

REVELIA da reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

sendo de rigor a declaração da inexistência do débito que ensejou a 

negativação combatida na inicial. Da mesma forma, considerando a 

negativação do nome do autor por dívida inexistente (Num. 13185045), 

imperioso o acolhimento do pedido de danos morais constante na inicial. 

Deste modo, considerando o período em que o nome do autor permaneceu 

negativado; considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 
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caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do 

DÉBITO que ensejou a negativação, bem como CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (398, do CC). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000066-64.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES 

Vistos etc. A exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 

10850930). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANDERSON MATHIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANDERSON 

M A T H I A S  R e c l a m a d o :  C L A R O  S . A .  P r o c e s s o  n º . 

1001484-03.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002323-28.2018.8.11.0040 Reclamante: RENE DE SOUSA SILVA 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004621-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EDISON NIENOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004621-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO EDISON NIENOW 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR proposta por 

EVANDRO EDISON NIENOW, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, aduzindo 

que o reclamado aplicou multa de suspensão em seu desfavor, pelo prazo 

máximo autorizado no estatuto do servidor (90 dias), em razão de ter 

declinado de seu número de CPF de forma equivocada, por algumas 

vezes, quando do reabastecimento de veículo oficial. Sustenta que a 

infração é passível de advertência, porém, em razão de já ter recebido 

uma advertência por escrito foi-lhe aplicada a penalidade de suspensão. 

Aduz que há vício na motivação do ato administrativo, eis que a conduta 

praticada (declinação de forma incorreta do número do CPF por ocasião 

do reabastecimento de veículo municipal) não pode ser capitulada como 

infração disciplinar. Sustenta, no mais, a desproporcionalidade da sanção 

aplicada, eis que, em razão de ser reincidente em uma única falta de 

advertência, não poderia receber a pena de suspensão pelo tempo 

máximo. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

defendendo a legalidade dos atos praticados no processo administrativo 

disciplinar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o ato 

administrativo decorrente do Processo Administrativo Disciplinar é dotado 

de presunção de legitimidade e sua eventual nulidade depende da análise 

da regularidade na aplicação dos princípios do contraditório, ampla defesa 

e do devido processo legal, nos termos do artigo 5º, LV, da CF, durante o 

trâmite do PAD, sendo este o instrumento formal pelo qual a administração 

pública realiza a apuração e punição de eventuais faltas de seus 

servidores. No caso em análise, verifica-se que não há qualquer alegação 

de eventuais nulidades do Procedimento Administrativo Disciplinar em 

voga, residindo a controvérsia na motivação da conduta que ensejou a 

suspensão do autor, bem como na desproporcionalidade da pena 

aplicada. In casu, não há que se falar em ausência de motivação da 

conduta que ensejou a suspensão do autor, eis que, conforme apurado no 

Processo Administrativo Disciplinar anexo aos autos, o mesmo violou o 

disposto no art. 3º do Decreto n. 013/2017, que dispõe acerca da 

necessidade, pelo servidor usuário do veículo oficial, no momento do 

abastecimento, de informar o nome completo e o número do CPF ao 

responsável pelo setor, sendo que, por várias vezes, o mesmo fora 

advertido verbalmente de que estaria declarando o número de CPF 

incorreto e continuou reincidindo na referida falta. Embora tenha indicado o 

nome completo quando de sua identificação, a disposição acima é clara no 

sentido da obrigatoriedade de indicar o nome e o número do CPF quando 

do abastecimento. Assim, presente o descumprimento da norma, não há 

que se falar em ausência de motivação da conduta que ensejou sua 

suspensão. Quanto a desproporcionalidade da sanção aplicada, eis que, 

em razão de ser reincidente em uma única falta de advertência, não 
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poderia receber a pena de suspensão pelo tempo máximo, fato é que o 

autor era reincidente, o qual já havia recebido penalidade de advertência, 

bem como já havia sido advertido, verbalmente, por diversas outras 

vezes, da prática da conduta que ensejou sua suspensão, estando, 

portanto, razoável a aplicação da pena aplicada pelo requerido, eis que 

amparada no artigo 173 da LC Municipal 140/2011. Ademais, após 

exaustiva análise do feito não se constata qualquer erro invencível apto a 

ensejar a intervenção do Poder Judiciário, o qual só é justificável se a 

conclusão da comissão processante se distanciar das provas produzidas 

administrativamente. In casu, houve vasta produção probatória que 

indicaram a existência de falta funcional por parte do servidor em questão, 

punível com a pena de suspensão, nos termos do artigo 173, da LC 

140/2011, estando o relatório final da comissão processante em 

consonância com o arcabouço probatório constante nos autos, seja 

administrativa ou judicialmente. O STJ não destoa: “ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS 

DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 

NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO. (...) 4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos 

princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a 

regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, 

reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No 

caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do 

Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada 

pelo impetrante. 5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 

(grifei) 6. Mandado de segurança denegado”. (STJ. 1ª Seção. MS 

21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 10/05/2017, DJe 

19/05/2017) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 

AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE ERRO INVENCÍVEL NA ANÁLISE DA PROVA, QUE JUSTIFICASSE A 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. (...) 3. Compete ao Poder Judiciário 

apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do 

devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo 

disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da 

decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que 

justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o 

reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. 

Penalidade proporcional. 4. Segurança denegada”. (STJ – 1ª S. MS 

20.815/DF. Rel. Ministro Benedito Gonçalves, J. 14/12/2016, DJe 

02/02/2017) Feitas tais considerações a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Assim, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas 

e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada 

em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001129-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SOFIA FELIX REQUERIDO: 

VIVO S/A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de ação de indenização por danos morais em que relata a parte autora 

que possui uma linha móvel com a requerida e que teve os serviços 

suspensos no mês de outubro de 2017 sem qualquer explicação. Diz que 

procurou resolução da questão no PROCON, sem sucesso. Em contato 

com a requerida foi informada que deveria ir até a cidade de Sinop para 

atendimento, pois havia uma suspeita de fraude. Em contestação, alega a 

requerida que a suspensão é legítima, pois a requerida deveria ter se 

dirigido a uma loja física portando documentos originais de identidade bem 

como comprovante de endereço, o que deixou de fazer. A questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) A requerente relata que adquiriu a linha 

telefônica em questão em setembro de 2017 e que logo no mês seguinte 

houve a suspensão dos serviços, o que perdurava até o protocolo da 

presente ação. No que se refere à suspensão dos serviços, entendo que 

o serviço de telefonia móvel nos tempos atuais é essencial tanto para fins 

comerciais quanto para fins pessoais, não havendo dúvidas de que a 

privação de sua utilização, sem causa legítima, fere os direitos da 

personalidade do consumidor. Ademais, salienta-se que no caso a parte 

autora havia contratado o serviço há apenas um mês, sendo que a 

suspensão se deu por falta de apresentação de documentos, conforme 

salientou a própria requerida, pois havia suspeita de fraude. Entendo que 

tais documentos deveriam ter sido exigidos no dia da contratação, e se 

não foram, trata-se de um serviço mal feito pela própria operadora, que 

não exigiu os documentos necessários e precaveu-se quando da 

contratação, não podendo punir o consumidor tão pouco tempo após por 

um erro dos seus prepostos. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, o tempo de suspensão 

dos serviços, reputo razoável a tal título o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Deve-se salientar que embora inegável a importância dos serviços 

de telefonia, não provou a autora nenhum prejuízo real que tenha sofrido 

em virtude da suspensão dos serviços. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do 

arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial, 

devendo a parte requerida proceder à reativação dos serviços no prazo 

de 10 dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa 

de R$500,00. Determino ainda que a requerente compareça a uma loja 

VIVO, também no prazo de 10 dias, neste Município, para proceder à 

regularização do cadastro. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002642-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

MAX DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO PAZINATO (REQUERIDO)

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002642-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAX DA CONCEICAO VERAS 

REQUERIDO: ANILDO PAZINATO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

Max da Conceição Veras, em face de Anildo Pazinato. A parte reclamada 
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apresentou contestação no Num. 15804760, arguindo a ilegitimidade 

passiva, eis que a negativação do autor se deu pela empresa Anildo 

Pazinato e CIA LTDA-ME. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, verifico que merece prosperar a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Isso porque, conforme se vê pela própria nota fiscal juntada aos 

autos pelo reclamante no Num. 13302542, a inscrição do autor junto aos 

cadastros de inadimplentes se deu pela empresa jurídica Anildo Pazinato e 

CIA LTDA-ME, o qual possui como sócios Anildo Pazinato e Guilherme 

Augusto Pazinato, conforme contrato social de Num. 15804764. Desta 

feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196814 Nr: 7880-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS KURZ OTTONI, RAFAEL 

PAIXÃO, MAURO CÉSAR MOREIRA MENDES, FERNANDO SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, Dineia de Souza Costa - OAB:21272, 

MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 Vistos etc.

Diante da apresentação das defesas preliminares sem qualquer matéria 

preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa e interrogatório dos réus para o dia 30 de outubro de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se e requisitem-se os acusados presos, RAFAEL PAIXÃO, 

MARCOS VINICÍUS KURZ OTTONI e FERNANDO SILVA CABRAL.

Ciência ao MP e aos advogados de Defesa.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 9 e 170.

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

NO MAIS, em relação ao HC impetrado às fls. 188/199, ao MPE para 

manifestação, após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 145483 Nr: 1691-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT, Wellington Silva Rocha - OAB:15561

 Vistos etc.

Intime-se o Advogado de fl. 211v para que manifeste no prazo de 5 

(cinco) dias a respeito do cálculo de pena de fls. 239.

Após, conclusos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194444 Nr: 6549-93.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, MPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRCVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO REGINALDO CARDOSO 

VIEIRA DE PAULA, Cpf: 94173842368, Filiação: Maria de Lourdes Cardoso 

Vieira de Paula, brasileiro(a), Telefone 66 9 9971-9371. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

acerca de todo teor da decisão de fls. 06/07, transcrita abaixo, mais 

precisamente quanto à CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR, quais sejam: a)Proibição do requerido de 

se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância 

mínima de 1000 (mil) metros;b)Proibição de o agressor manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; c)Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) 

vítima(s), bem como, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que 

a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal.

Despacho/Decisão: Processo: 6549-93.2018.811.0040 Código 

194444VISTOS/MV.Trata de Pedido de Providências Protetivas em favor 

da vítima MARIZAURA PEREIRA DE PAULA, diante da prática de violência 

doméstica, por parte do indiciado FRANCISCO REGINALDO CARDOSO 

VIEIRA DE PAULA, devidamente qualificado nos autos em analise.Alega a 

vítima necessitar da medida protetiva em testilha por estar sofrendo 

violência física, moral, psicológica e emocional por parte do agressor 

epigrafado, conforme relato e pedidos precisos e esclarecedores ínsitos 

na representação policial sub examine. A lei n. 11.340/2006 (conhecida 

como Lei Maria da Penha) tratou de questões não só criminais, como 

cíveis, envolvendo violência doméstica ou familiar nas suas mais variadas 

facetas (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral). O quadro 

desenhado nos autos aponta para a configuração de violência e/ou 

ameaça à integridade pessoal da(s) vítima, na forma descortinada no 

caderno policial em tablado, sendo que no atual estágio do feito e para a 

aplicação da medida protetiva, não se pode exigir a certeza de que os 

fatos realmente se deram como alegados, contentando-se apenas com a 

sua plausibilidade, sob pena de se inviabilizar o próprio instituto da 

presente medida cautelar satisfativa atípica, a qual se dá de forma 

unilateral, provisória, excepcional e em caráter de urgência. Vislumbrando 

que as medidas aplicadas são reversíveis, não se vê obstáculo para a 

tutela da integridade pessoal da vítima. Afinal, o não deferimento do pleito 

é que poderia redundar em consequências muitas vezes irreparáveis 

(periculum in mora inverso).Dessa feita, na forma e com supedâneo no 

artigo 18 et seq da Lei 11.340/2006, defiro parcialmente os pedidos 

formulados pela requerente e pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, 

DETERMINO as seguintes providências sobre o pedido formulado, 

independentemente da prévia audiência do agressor (art. 19, § 1.º da Lei 

n.º 11.340/2006), para o fim de:a)Proibição do requerido de se aproximar 

da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma distância mínima de 1000 

(mil) metros;b)Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c)Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) vítima(s), bem 

como, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) 

esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal; As demais 

medidas protetivas requeridas ficam indeferidas, pois não houve 

demonstração concreta da necessidade, ou dos respectivos 

requisitos.DO CUMPRIMENTO E PRAZO DAS MEDIDAS 

PROTETIVASNOTIFIQUE pessoalmente a VÍTIMA e requerido para 

conhecimento e cumprimento desta decisão e, sendo necessário, 

expeça-se carta precatória, para cumprimento imediato, ut CNGC/MT.Fica 

o requerido advertido que o não cumprimento da determinação poderá 

importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o 

caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão 

preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 20, da Lei nº 

11.340/2006.Ainda, deverá a ofendida ser cientificada que, de acordo com 

o artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, terá garantida sua assistência judiciária 

pela Defensoria Pública atuante neste Juízo, se assim desejar e manifestar 

expressamente perante a DPE. A presente medida de proteção, fixada em 

cognição não exauriente, de cunho cautelar, produzirá efeitos pelo prazo 

de 06 (seis) meses, podendo ser renovada se expressamente assim 

solicitar a ofendida, que assim será esclarecida pelo arauto quando da 

intimação desta decisão.Assim sendo, exatamente sobre o interesse na 

futura renovação das medidas protetivas agora fixadas, o oficial de 

justiça, ao intimar a ofendida do presente deferimento, DEVERÁ esclarecer 

e assim constar da certidão que, a contar desta data de hoje, daqui a 06 

(seis) meses, quando as medidas perderão sua eficácia, A OFENDIDA 
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DEVE PROCURAR a SECRETARIA desta 2 VARA CRIMINAL, no FORUM, 

para pessoal e expressamente MANIFESTAR em balcão se ELA ainda terá 

interesse em REVONAR as medidas protetivas, sendo que sua INÉRCIA 

configurará DESISTÊNCIA TÁCITA. Destarte, superado tal prazo de 06 

(seis) meses, havendo expressa manifestação da ofendida diretamente 

no balcão, certifique e a conclusão.Não havendo manifestação da 

ofendida, por não comparecer no balcão da secretaria, certifique e a 

conclusão mediante triagem própria do escaninho 25.Ciência ao 

representante do Ministério Público, bem como às policias civil e militar 

para conhecimento e fiscalização do cumprimento das medidas protetivas 

deferidas.Expeça-se ofício à Polícia Federal para conhecimento e 

providências cabíveis relativas à suspensão da posse/registro ou porte de 

arma de fogo, caso o requerido possua.DA SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃOSem prejuízo do acima exposto, determino que 

as partes sejam submetidas à audiência de mediação/conciliação no 

CEJUSC, para tanto, DESIGNO o dia 04/07/2018 às 09:00hs, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo as partes serem 

intimadas pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO, O QUAL DEVERÁ SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL PLANTONISTA, INCLUSIVE.Intimem-se.Cumpra, providenciando o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 25 de junho de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Advertência: Fica o requerido advertido que o não cumprimento da 

determinação poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, 

inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação 

de sua prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 

20, da Lei nº 11.340/2006.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 05 de outubro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132711 Nr: 6711-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Certifico e dou fé que deixei de intimar as testemunhas Lucas Tomás da 

Silva e Clegina Conceição Santos, por ausência de endereço, conforme 

informação de fl. 115 e verso.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164318 Nr: 153-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PESAVENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Processo: 153-37.2017.811.0040 (código 164318)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 06/11/2018, às 16:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 13 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164318 Nr: 153-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PESAVENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Processo: 153-37.2017.811.0040 (Código 164318)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado, estará em afastamento legal 

autorizado na data anteriormente aprazada, redesigno a oralidade em 

comento para o dia 24/05/2018, às 18:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164318 Nr: 153-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PESAVENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Processo: 153-37.2017.811.0040 (Código: 164318) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/12/2017 às 17:00 horas.(...) As testemunhas arroladas pelas partes 

e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência ex vi exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação. 

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 27 de setembro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142935 Nr: 237-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TRABALLI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 14/11/2018, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 62/65: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127965 Nr: 4165-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEVAN MORAES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 21/11/2018, com início às 14h30min, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181905 Nr: 10230-08.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 Processo: 10230-08.2017.811.0040 Código 181905

VISTOS/MV

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

Após, entre um ato e outro, e observado o regular trâmite procedimental 

previsto na lei de regência, a vítima informou nos autos que não possui 

mais interesse na permanência das medidas protetivas outrora deferidas, 

vez que a situação de violência doméstica que embasou o pedido deixou 

de existir.

É o breve relato. Decido.

Consta dos autos que a vítima manifestou expressamente seu 

desinteresse na manutenção das medidas protetivas concedidas neste 

feito, o que indica cessação dos atos de violência doméstica 

configurados, impondo-se, por consequência, a extinção deste processo 

cautelar, ante a perda do objeto.

Assim, homologo a manifestação da vítima, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 13 da Lei n.º 11.340/06, dada a 

falta superveniente de interesse processual, razão pela qual REVOGO AS 

MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

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

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154249 Nr: 5968-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON CARVALHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celio reis de oliveira - 

OAB:11.265

 Processo: 5968-49.2016.811.0040 Código 154249VISTOS/KP.Da 

Readequação da pauta.Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/11/2018 às 17:00 horas.(...).Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 25 de maio de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154249 Nr: 5968-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON CARVALHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celio reis de oliveira - 

OAB:11.265

 Processo: 5968-49.2016.811.0040 (código 154249)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 07/12/2017, às 14:10min para o dia 

07/06/2018, às 17:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de novembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58059 Nr: 7520-53.2006.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos.

Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 388/388-verso, o bloqueio 

da carteira nacional de habilitação, do passaporte, dos cartões de crédito, 

além dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Requer, ainda, a 

“expedição de certidão de inteiro teor da decisão, com o intuito de protesto 

da decisão judicial perante o tabelionato”.

Pois bem.

Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, o bloqueio dos cartões de crédito e dos serviços de 

telefonia/internet fixa e móvel, além da suspensão da CNH e do 

passaporte, em si, não possuem qualquer vínculo com a pretensão em 

questão.

Vale dizer que a utilização, por si só, de tais cartões e serviços públicos 

não representam qualquer fraude à satisfação do crédito executado, bem 

como não são representativos de fortuna.

 No ponto, no que se refere aos serviços públicos, vale ressaltar, ainda, 

que se tratam de serviços essenciais.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de 

expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos em questão.

No que tange ao pleito incrustado no item “a” de fl. 388, o art. 517 do CPC 

prevê a hipótese de protesto para título judicial, quando decorrido o prazo 

para pagamento voluntário da obrigação, o que, como visto, não se amolda 

ao vertente caso, que se trata de execução de título extrajudicial, de modo 

que INDEFIRO a expedição de certidão para fins de protesto.

Quanto ao valor depositado para expedição de certidão de sentença para 

protesto em benefício do Funajuris (fl. 392/392-verso), deverá solicitar a 

devolução na Diretoria do Fórum.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289049 Nr: 16271-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA MARIA LEITE DA CRUZ, ESPÓLIO DE NELSON 

LUIZ DA CRUZ, NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR, TÁSSIA MARIELLY LEITE 

DA CRUZ, DEYSE MICHELLI LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios de fl. 50, e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida para JULGAR PROCEDENTE 

o pedido da parte autora, razão por que REVOGO o benefício da justiça 

gratuita deferida em favor da parte autora à fl. 49.PROSSIGA-SE com o 

cumprimento do aludido ato judicial de fl. 49.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

Sem prejuízo da determinação anterior, PROMOVA-SE a penhora do 

crédito visualizado nos Autos n. 15335-18.2017.811.0055 (Código: 

248377), até o limite do valor executado. Para tanto, OFICIE-SE ao Juízo da 

5ª Vara Cível desta Comarca para que seja realizada a aludida penhora no 

rosto dos Autos n. 15335-18.2017.811.0055 (Código: 248377).

Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA, SD PM TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de novembro de 

2018, às 14h, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de 

conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma 

sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, 

sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.A citação do demandado 

deverá se dar nos seguintes endereços: (a) Rua Seis A, n. 518 W, Bairro 

Jardim Santa Lúcia, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (b) Rua 11 A, 

n. 2602 W, Bairro Jardim Califórnia, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; 

(c) Rua João do Prado Arantes, n. 45 S, Bairro Centro, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000 e (d) Avenida Brasil, n. 173 S, Belo Horizonte, 

CEP 78.300-000 e (e) Rua Seis A, n. 518 W, Bairro Jardim Parati, Tangará 

da Serra/MT, CEP 78.300-000EXPEÇA-SE o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 176398 Nr: 18479-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO DE MEIRA 

GARCIA - OAB:OAB/MS 17.655-A, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 
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CONVERTO o bloqueio de fls. 421/422-verso em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados.(...)INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.(...)Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado(...)na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado(...)Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.(...)na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de 

se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE 

alvará como solicitado(...)No mais, como requerido às fls. 469/470, 

considerando que a penhora fora apenas parcialmente frutífera, (...), é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos 

valores que serão levantados em seu favor.(...)com a apresentação do 

cálculo atualizado da dívida, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, 

PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente demanda, no 

sistema SerasaJud, como requerido à fl. 470.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227863 Nr: 16574-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYTIANE KASSIA DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA LUCIA SILVA DE MELO, RENAN PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC.Em caso de não localização do veículo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o prosseguimento da vertente execução.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160769 Nr: 10886-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE BRITTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 96 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a intenção de 

localizar o demandado (fls. 64/69).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 96.

Ademais, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, 

na forma do artigo 485, § 1º, do CPC para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a distribuição das cartas precatórias de fls. 71/72 na comarca de 

Vilhena/RO e Dourados/MS, conforme já determinado à fl. 78/78-verso, 

sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219427 Nr: 9482-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS UNIAO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fl. 109).

O alvará fora expedido em favor da parte exequente à fl. 135.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Por outro lado, no que toca ao pagamento da dívida, do despacho de fl. 

144 constou que:

“A sentença de fls. 77/78-verso, conforme o artigo 541 do CPC, permitiu o 

pagamento das parcelas vincendas nos autos, até a quitação da dívida.

Ocorre que se vislumbra a possibilidade de as partes comporem a respeito 

da forma de pagamento, dispensando a realização de depósito judicial e a 

consequente expedição de alvará judicial, o que viria em benefício de 

ambas as partes.”

Dessa feita, considerando que a composição amigável restou infrutífera, 

como se vê às fls. 146/146-verso, a parte autora poderá continuar 

promovendo o pagamento das parcelas, mediante depósito nos autos, até 

a quitação da dívida, nos exatos termos da sentença de fls. 77/78-verso.

Após o depósito das parcelas restantes, EXPEÇA-SE alvará em favor da 

instituição bancária, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC, além do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

Por fim, cumpridas as determinações anteriores, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 6165-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITAS - UNIÃO DAS FACULDADES DE TANGARÁ DA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, 

na forma do artigo 835, inciso X, c/c o artigo 866, ambos do CPC. Com 

efeito, NOMEIO o próprio representante legal da parte executada, como 

depositário, de modo que, no prazo de 15 dias, deverá apresentar a forma 

de efetivação da constrição, que recairá sobre 10% da renda bruta da 

empresa, sob pena de tal encargo ser repassado para o representante 

legal da empresa exequente.Caso não se manifeste a parte executada, 

INTIME-SE, com tal propósito, a parte exequente.Com a apresentação da 

forma de operacionalização da constrição, INTIME-SE a parte “ex adversa” 

para manifestar no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, com o 

que está chancelada a forma de operacionalização da constrição, 

INTIME-SE o depositário para, mês a mês, apresentar contas, entregando o 

valor respectivo à parte exequente, até a quitação da dívida.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249880 Nr: 16517-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GREGORIO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 Vistos.

Considerando que os valores depositados nos autos dizem respeito ao 

pagamento de valor incontroverso da dívida, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do Banco demandado dos valores depositados nos autos, cumprindo, se 

for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155420 Nr: 4047-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO CAMILLO, JOAO PIMENTEL CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 147/148.

PROMOVA-SE a penhora do crédito visualizado dos Autos n. 

1.15.0001303-0, em trâmite na Comarca de Tupanciretã/RS, e que seja em 

favor do executado Olavo Camillo, até o limite do valor executado na 

vertente demanda.

Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216757 Nr: 7273-23.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.No mais, EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão dos documentos indicados na exordial, nos termos da liminar 

deferida às fls. 30/31.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141012 Nr: 325-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, RONI KRUG, CENI ANGELA 

KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

144/146-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes, acerca da lavratura 

do Termo de Penhora e Depósito do bem imóvel indicado nos autos, com o 

que a parte executada Rubem Kruger foi nomeado fiel depositário do bem, 

consignando o prazo de 15 dias para apresentar caução, na forma do 

artigo 840, inciso II, do CPC, sendo que, uma vez transcorrido "in albis" o 

prazo ou se se apresentar caução idônea, o exequente será nomeado 

depositário fiel do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208071 Nr: 473-76.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ALMEIDA MUNDIM PORTO, EUZENIR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, HELIO GASPAR KUOOS KIST, MARIA 

APARECIDA CAMPOS LIMA LOCATELLI, JOÃO RODRIGUES DOS 

SANTOS, LUCIANE ANGELICA MAZIERO, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 

VARELA DE SOUZA, MARIA LÍDIA CAMPOS LIMA, NARA ROSANE NUNES 

KIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 O Ofício Circular n. 193/2018-DOF cientifica os Juízes com competência 

cível acerca da decisão prolatada, em 07/03/2018, nos Autos n. 

0006576-12.2017.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, movida pelo Ministério Público do Estado do Acre em face 

de Ympactus Comercial Ltda. e outros, vazada nos seguintes 

termos:"(...)".Logo, diante das considerações ali expostas, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o aludido 

“decisum”, pugnando o que entender de direito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16114 Nr: 2315-19.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 20660-71.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS, CATARINA GOMES 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO, ESPOLIO 

DE ADELINA MARQUES DA SILVA, ADILELLIS DE CARVALHO, 

HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ADELIR DE CARVALJO, 

LOURDES FRANCISCA DE CARVALHO, ADELAYR DE CARVALHO, 

WILLIAN CARVALHO, WILDES NEFTES CARVALHO, ELIANE CARVALHO 

DA SILVA, ROSANA ALT CARVALHO, MARYNELI OLIVEIRA, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA, ELEONIR ILSE DE CARVALHO, ALBA DE 

CARVALHO MARTINS, ALMIRCE DE CARVALHO GALVAO, ALTAXERXES 

CARVALHO, JOSÉ TEODORO MARTINS BLASQUES, RUBENS ONOFRE 

GALVÃO, REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:582, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA 

MARQUES CARDOSO - OAB:7163-MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 11.989, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - OAB:23024/O

 Logo, ADOTO as seguintes providências:I-) INDEFIRO o pleito de fl. 106.II-) 

SOLICITE-SE informação sobre a carta precatória de fl. 101.III-) Uma vez 

devolvida a carta precatória, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, apresentar o endereço atualizado daqueles não localizados, bem 

como, já que afirmou que Willian Carvalho seria o inventariante do espólio 

de Adelir de Carvalho, apresentar o respectivo termo de compromisso de 

inventariante, além da certidão de óbito.Vale dizer que, para auxiliar da 

diligência da parte para a localização dos herdeiros, consta à fl. 75 

terminais telefônicos para contato. IV-) Se comprovado que Willian 

Carvalho seria o inventariante do espólio de Adelir de Carvalho, somente 

ele deverá ser citado como representante do aludido espólio, dispensando 

a citação de Rosana Alt Carvalho, Wildes Neftes Carvalho, Maryneli 

Oliveira, Eliane Carvalho Silva e Luiz Fernando da Silva.V-) CERTIFIQUE-SE 

sobre a localização da certidão de óbito de Adelir de Carvalho e eventual 

inventário nos Autos n. 4261-79.2008.811.0055 (Código: 105509), 

transladando a informação/documento ao vertente feito, como já 

determinado à fl. 70.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117634 Nr: 7662-52.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Pretende a parte demandada, como se vê às fls. 264/264-verso, sejam 

levantados em seu favor os valores depositados a título de honorários 

periciais, ante a extinção do feito sem resolução de mérito.

Pois bem.

Não obstante o pleito em questão, como se extrai da decisão de fls. 

197/198, o pagamento da perícia seria realizado por meio de expedição de 

certidão “para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Logo, não se depara com determinação para que a parte demandada 

promovesse qualquer depósito de valores atinente à realização da prova 

pericial.

 Depois, compulsando os autos, também não se depara com a informação 

de depósito de qualquer valor realizado pela parte demandada nos 

vertentes autos.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

 No mais, uma vez que a petição de fls. 265/267-verso não guarda 

qualquer relação com a vertente demanda, PROMOVA-SE o seu 

desentranhamento e a sua devolução ao digno advogado peticionante.

Por fim, ENCAMINHEM-SE os autos à Central de Arquivamento e 

Arrecadação, nos termos da certidão de fl. 263.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107610 Nr: 6292-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E CULTURA 

ATEC, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO, Geórgia Malossi Queiroz, 

DIEGO VINICIUS BERIGO, ADRIELLI SOMMER DALLABONA, ISABELA 

ROSA, YARA CAVALARI DE MORAIS, DIEGO HERIBERTH LADEIA 

TRETTEL, FELIPE CORREA DE MELO, LUCAS RODER DE PAULA, ANA 

PAULA GEROLIM SALVADOR, LUIS ANTONIO SOARES PIRES FILHO, 

ISAAC LIRA LOPES, CAROLINNE VERONICA DI DOMENICO GONÇALVES, 

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA, CAMILA AYUME AMANO 

CAVALARI, RAFAEL ROHENKOHL SILVA, JULIA CIANTELLI DAHER, 

ISABELA DA SILVA YGULA, JETRO GLUACUS DEMAMAN SGUAREZI, 

MATHEUS SILVA KOIKE, BARBARA DE SOUZA MOREIRA, GIOVANI 

SOMMER DALLABONA, JULIANA BAMBINI MANDOLA, YASMIM BIBIANO 

RODRIGUES SANCHES, FABIO VALERIO LAURITO, FERNANDA MUNDO 

MAURO SEMCHECHEN, RAFAEL LUIZ LADEIA SILVA, BIANCA CRESTANI, 

NATHALIA LACERDA BONACCORDI, VANIA MARCI DE CARVALHO 

CHAVES, CAMILA THUANA BRUNETTA COLLA, LUIS EDUARDO 

VARASCHIN BARBOSA, LOWESLAINE BRUNA MENDES, DANIELE 

HELOISA SOUZA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 O ato judicial de fls. 846/849 determinou:(...)A parte exequente, por meio 

da petição de fls. 867/870-verso, não concorda com que se aguarde a 

resposta do ofício encaminhado ao Juízo da recuperação judicial, uma vez 

que “a fase de “blindagem” da recuperação judicial (180 dias) prevista no 

§ 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 se deu há 12 anos” (fl. 867-verso).Pois 
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bem.Diante de tais argumentos, ao que parece, pretende a parte 

exequente a reconsideração do que fora decidido às fls. 

846/849.Portanto, para que seja possível alterar o aludido “decisum”, 

conforme interpretação do artigo 296 do CPC, é preciso que haja alteração 

do cenário fático, de acordo com as lições de Fredie Didier Jr.:(...)(Didier 

Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2. 10º edição. Salvador: Ed. 

Jus. Podivm, 2015. p. 585)Dessa feita, não se vê qualquer alteração no 

cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos 

autos, mesmo porque o aludido “decisum” apontou expressamente que 

“não há como este Juízo promover qualquer ato de constrição em bens de 

propriedade da parte executada sem que o Juízo da recuperação judicial 

se manifeste, mormente porque qualquer ato constritivo poderá atingir 

bens essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda, ora 

executada.” (fl. 849)Logo, independentemente do prazo de 180 dias de 

“blindagem”, todo e qualquer ato de constrição deve passar pelo Juízo 

recuperacional, haja vista que, como acima apontado, poderá atingir bens 

essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda. Por todo o exposto, 

INDEFIRO o pleito em questão.REITERE-SE o ofício ao Juízo recuperacional, 

nos termos do ato judicial de fls. 846/849.Com a resposta, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282590 Nr: 11170-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido na certidão de fl. 44, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 71/72, mormente 

no que se refere à expedição de alvará.

No mais, como já expressamente consignado no aludido ato judicial de fls. 

71/72, em que pese o pleito de fls. 73/73-verso, se trata de pesquisa que 

já fora realizada, como se vê à fl. 57, tendo sido, inclusive, infrutífera, de 

modo que INDEFIRO o aludido pleito.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144954 Nr: 4604-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249363 Nr: 16109-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação contida à fl. 80, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente e pelo seu digno advogado, para manifestar nos termos do 

despacho de fl. 78, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

A decisão de fls. 1.110/1.111 determinou que a Secretaria de Vara 

promovesse a intimação da parte contrária "diante da homologação 

expressa ou tácita, acerca do levantamento do valor, seguindo, no mais, 

os seus comandos. Não custa dizer que o provimento em questão não 

deixou margem à dúvida de que toda e qualquer expedição de alvará está 

condicionada a intimação da parte contrária, não elencando qualquer 

exceção. Logo, se o provimento não excepcionou não pode este Juízo 

fazê-lo".

A intimação da parte contrária, nos termos do parágrafo anterior, é vista à 

fl. 1.118.

Uma vez devidamente intimada, a parte contrária manifestou à fl. 1.121, 

indicando, de forma expressa, desinteresse na "discussão acerca do 

quinhão relativo aos honorários do patrono do exequente".

 Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará em favor da digna advogada exequente, 

nos termos do ato judicial de fls. 1.110/1.111, independentemente do 

decurso do prazo indicado no Provimento n. 68/2018 do CNJ. Afinal, o 

aludido Provimento n. 68/2018 do CNJ visa apenas salvaguardar interesse 
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da parte contrária, de modo que, considerando a manifestação expressa 

de desinteresse, não há o porque aguardar o prazo ali assinalado.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca da resposta do ofício 

encaminhado à fl. 1.107.

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC.CUSTAS nos termos da sentença 

prolatada nos autos.P.I.C.Por outro lado, no que se refere à execução dos 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, 

é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.Dessa feita, INTIME-SE 

a parte executada por meio do seu digno advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo de 05 

dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.Não apresentada 

manifestação da parte executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, 

do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade 

de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, § 5º, do 

CPC.Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.Por fim, seja para enfrentar 

a irresignação da parte executada, seja para determinar à instituição 

financeira a transferência do montante indisponível, CONCLUSOS os 

autos. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108150 Nr: 6812-32.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DE OLIVEIRA, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 286 e à fl. 287, compulsando detidamente os 

autos, mormente às fls. 267/268, é possível verificar que constam dos 

autos duas ordens de bloqueio no importe de R$ 3.117,44 cada.

 Da ordem de bloqueio n. 20130000662487 (fl. 267) extrai-se que fora 

promovido o bloqueio do importe em questão, em várias contas bancárias, 

sendo certo que apenas o valor bloqueado no Banco Bradesco S/A fora 

convertido em penhora e, posteriormente, levantado em favor da parte 

exequente (fl. 283). Em relação aos demais bloqueios fora, na 

oportunidade, determinado os respectivos desbloqueios.

Já a ordem de bloqueio n. 20130000637368 (fl. 268), conforme documento 

a seguir juntado, promoveu o bloqueio do aludido valor exclusivamente na 

conta bancária indicada à fl. 269 (Banco Itaú Unibanco S/A) e permanece 

bloqueado até os dias atuais.

Dessa feita, considerando que a parte exequente já levantou em seu favor 

valor suficiente para a quitação da dívida, conforme alvará judicial de fl. 

283, PROMOVA-SE o desbloqueio do valor visualizado na ordem de 

bloqueio n. 20130000637368, haja vista a duplicidade do aludido bloqueio 

em relação a ordem de bloqueio n. 20130000662487.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

Considerando o caráter infringente dos embargos de declaração de fls. 

164/166-verso, INTIME-SE a parte embargada para manifestar no prazo de 

05 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

Diante do contido à fl. 76 e à fl. 80, INTIME-SE o Banco autor para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre os aludidos pleitos, mormente no que 

se refere ao levantamento dos valores depositados nos autos em favor da 

parte demandada, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Com a anuência expressa ou tácita, EXPEÇA-SE alvará dos valores 

depositados nos autos em favor da parte demandada, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, além do Provimento n. 68/2018 do CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121913 Nr: 1005-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA HELENA DE AQUINO PESSOA, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT- 12.418, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA - 

OAB:10797/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, MURILLO 
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ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYSCHI - 

OAB:6.180-OAB-MT, WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:10386-B/MT

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor remanescente executado nos autos, 

como se vê às fls. 885/886-verso.

A parte executada manifestou concordância com o valor bloqueado (fls. 

887/887-verso), requerendo, então, a expedição de alvará em favor da 

parte autora.

Pois bem.

Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fls. 885/886-verso em penhora, sem necessidade de lavratura 

do termo, conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278842 Nr: 8114-47.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 53/70 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 257-14.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 210, se trata de pesquisa que já fora realizada, 

como se vê às fls. 181/184, inclusive, como apontado expressamente à fl. 

178, tal pesquisa restou infrutífera, de modo que INDEFIRO o aludido pleito.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

Caso nada requeira, ao que parece, os autos retratam típico caso de 

execução frustrada, de modo que, conforme interpretação do artigo 921 

do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo 

prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal 

lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 5903-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 
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pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Antonio Mussa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Sem prejuízo da determinação anterior, nos moldes do § 3º do artigo 782 

do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema SerasaJud, como requerido “4” de fl. 239.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 3776-16.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIANI FRARE E CIA LTDA, CLAITON 

CRISTIANO FRARE, EMIO AGOSTINHO FRARE, MARTA IRANI ADRIANI 

FRARE, VANIA DE FATIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224894 Nr: 14146-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR OTAVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232311 Nr: 21346-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. COUTO, ANGELO FRANCISCO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179182 Nr: 21245-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. PEREIRA E CIA LTDA ME, JOEL MARCOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Vistos.

Como já determinado à fl. 93, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o valor atualizado do débito, com o decote do valor 

já levantado em seu favor (fl. 77), haja vista que também não se depara 

com o aludido decote no cálculo de fl. 98, tal qual se deu no cálculo de fls. 

91-verso/92.

Após, CONCLUSOS para a realização de penhora "Bacenjud".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145753 Nr: 5443-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAIR MARQUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55782 Nr: 5326-80.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, não obstante o contido nos documentos de fls. 186/189, não se 

vê razão para a expedição da carta precatória de fl. 177, haja vista que, 

como se extrai da certidão de fl. 22, a executada já fora devidamente 

citada.

Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Caso transcorra "in albis" o prazo assinalado, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 274-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, observando-se que está pendente 

de retirada a carta precatória de fl. 261 para distribuição na comarca de 

Tefé/AM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129141 Nr: 7983-53.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOSE SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição e documentos de fls. 150/159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167970 Nr: 8334-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FICAGNA, FICAGNA E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846 A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 84 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais 

e Vinte e Dois Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça José da Cruz Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MIGUEL MARCON, L. R. DE MELLO & 

CIA LTDA, VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, PAULO EDUARDO 

SANCHES ROSA RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108117 Nr: 6787-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ASAHI 

REPRESENTAÇOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pleito de fl. 97, se trata de pesquisa que já fora realizada, 

como se vê à fl. 88, de modo que INDEFIRO o aludido pleito.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IAGO MORENO MARQUES DE SOUZA - OAB:79557, IGOR PEREHOWSKI 

MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

a fim de promover a busca de imóveis, conforme documentos a seguir 

juntados, haja vista que este Juízo não possui meios de promover a 

pesquisa pelo sistema SREI.

No entanto, restaram infrutíferas as aludidas pesquisas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219044 Nr: 9161-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248591 Nr: 15486-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP 

(Alumínio Tangará Indústria e Comércio Ltda )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud e no 

sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

débito visualizado na vertente demanda, no sistema SerasaJud, como 

requerido.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso transcorra “in albis” o prazo, como se trata de execução de título 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, onde 

permanecerá até ulterior manifestação da parte, salvo se transcorrido o 

prazo prescricional, nos termos da legislação de regência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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2ª Vara Cível

Intimação

INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS PARA DEVOLUÇÃO DE AUTOS EM CARGA

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO dos(as) 

Ilustríssimos(as) Senhores(as) Advogados(as) abaixo relacionados para 

a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Advogado: Adenilson Severino Martins Devolver em: Data Carga: 

2 4 / 0 8 / 2 0 1 8  1 7 : 2 5 : 1 2  C ó d i g o : 2 2 0 0 5 9  N ú m e r o  Ú n i c o : 

10002-22.2016.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Altemar Dias da Gama Devolver em:Data Carga: 

1 7 / 0 7 / 2 0 1 8  1 7 : 3 6 : 5 8  C ó d i g o : 2 6 1 7 7 8  N ú m e r o  Ú n i c o : 

26174-05.2017.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

1 4 / 0 8 / 2 0 1 8  1 7 : 3 3 : 0 3  C ó d i g o : 1 8 1 3 4 6  N ú m e r o  Ú n i c o : 

23424-35.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 27/08/2018 17:01:29 Código:185506 

Número Único: 3168-37.2015.811.0055 Execução de Alimentos->Processo 

de Execução->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 27/08/2018 17:01:29 Código:185615 Número 

Único: 3271-44.2015.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 27/08/2018 17:01:29 Código:226590 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 5 4 7 2 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E m b a r g o s  à 

Execução->Embargos->Processo de Execução- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 20/09/2018 17:30:35 Código:181008 

Número Único: 22988-76.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Anderson 

Mello Roberto Devolver em: Data Carga: 25/09/2018 15:11:44 

C ó d i g o : 1 4 6 6 2 7  N ú m e r o  Ú n i c o :  6 3 5 9 - 9 5 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Andre 

Ferreira da Silva Devolver em: Data Carga: 12/07/2018 15:25:53 

Código:191112 Número Único: 7610-46.2015.811.0055 Arrolamento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 12/07/2018 15:25:53 Código:143290 

Número Único: 2806-40.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Antonio 

Carlos da Silva Devolver em: Data Carga: 24/07/2018 15:25:31 

Código:14942 Número Único: 772-78.2001.811.0055 Separação 

Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Arthur Freitas Rego Devolver em:Data Carga: 

2 6 / 0 9 / 2 0 1 8  1 7 : 1 3 : 2 6  C ó d i g o : 2 5 1 1 8 8  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1 7 6 8 1 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  C u m p r i m e n t o  P r o v i s ó r i o  d e 

Decisão->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  26 /09 /2018  17 :13 :26  Cód igo :251186  Número  Ún i co : 

1 7 6 7 7 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  C u m p r i m e n t o  P r o v i s ó r i o  d e 

Decisão->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  26 /09 /2018  17 :13 :26  Cód igo :222972  Número  Ún i co : 

12425-52.2016.811.0055 Guarda->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Advogado: Celso 

Borges de Moura Devolver em: Data Carga: 03/09/2018 18:21:42 

Código:129498 Número Único: 8331-71.2010.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Darlene 

Katia Fogliatto Gouveia Devolver em: Data Carga: 06/08/2018 17:08:06 

Código:172171 Número Único: 13781-53.2014.811.0055 Arrolamento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 19/09/2018 17:35:08 Código:115052 

Número Único: 5164-80.2009.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Denner 

Medeiros de Moura Devolver em: Data Carga: 11/09/2018 15:47:37 

Código:5855 Número Único: 2894-69.1998.811.0055 Separação 

C o n s e n s u a l - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Elias Horácio da Silva Devolver em: Data Carga: 

1 6 / 0 7 / 2 0 1 8  1 4 : 0 8 : 2 2  C ó d i g o : 1 4 9 1 8 9  N ú m e r o  Ú n i c o : 

9143-45.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 15:07:25 Código:150655 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 0 7 4 9 - 1 1 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E x e c u ç ã o  d e 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

0 4 / 0 9 / 2 0 1 8  1 5 : 0 7 : 2 5  C ó d i g o : 2 0 3 0 4 8  N ú m e r o  Ú n i c o : 

17119-98.2015.811.0055 Ação de Al imentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 15:07:25 Código:123061 Número 

Único: 2116-79.2010.811.0055 Alimentos - Lei Especial Nº 

5.478/68->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 15:07:25 Código:150654 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 0 7 4 8 - 2 6 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E x e c u ç ã o  d e 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

0 4 / 0 9 / 2 0 1 8  1 5 : 0 7 : 2 5  C ó d i g o : 1 3 4 8 1 9  N ú m e r o  Ú n i c o : 

4937-22.2011.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 15:07:25 Código:131587 Número 

Único: 1337-90.2011.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 15:07:25 Código:64201 

Número Único: 5728-30.2007.811.0055 Arrolamento de Bens->Processo 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

0 4 / 0 9 / 2 0 1 8  1 5 : 0 7 : 2 5  C ó d i g o : 1 2 4 5 0 2  N ú m e r o  Ú n i c o : 

3495-55.2010.811.0055 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Geovani Luiz Munari Lothammer Devolver em: Data 

Carga :  25 /04 /2018  15 :20 :15  Cód igo :262380  Número  Ún i co : 

26503-17.2017.811.0055 Ação de Al imentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 16:27:52 Código:185605 Número 

Ú n i c o :  3 2 5 3 - 2 3 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E m b a r g o s  à 

Execução->Embargos->Processo de Execução- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 04/09/2018 16:27:52 Código:64219 

Número  Ún i co :  5717 -98 .2007 .811 .0055  Cumpr imen to  de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Gilson da 

Silva Devolver em: Data Carga: 04/07/2018 13:31:10 Código:114702 

Número Único: 4854-74.2009.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga: 04/07/2018 13:31:10 Código:167753 Número Único: 
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8023-93.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Gilson Teixeira Campos Devolver em: Data Carga: 

27/09/2018 14:03:10 Código:28685 Número Único: 2583-34.2005.811.0055 

Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Henrique Cristóvão Almeida Devolver em: Data 

Carga :  18 /09 /2018  16 :56 :09  Cód igo :255318  Número  Ún i co : 

20919-66.2017.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Hitler Sansão Sobrinho 

Devolver em: Data Carga: 18/06/2018 14:46:53 Código:26230 Número 

Único: 2677-16.2004.811.0055 Arrolamento de Bens->Processo 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Humberto 

Schneider Ibañez Devolver em:Data Carga: 12/07/2018 17:17:18 

Código:220044 Número Único: 9993-60.2016.811.0055 Habilitação de 

Crédito->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 12/07/2018 17:17:18 Código:101127 

Número Único: 86-42.2008.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Jean Michel Sanches Piccoli Devolver em: Data 

Carga :  29 /05 /2018  15 :47 :09  Cód igo :196678  Número  Ún i co : 

12196-29.2015.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Jose Fabio Pantolfi Ferrarini Devolver em: Data 

Carga :  09 /07 /2018  16 :32 :36  Cód igo :143004  Número  Ún i co : 

2480-80.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Jose Maria Barbosa Devolver em: Data Carga: 

1 1 / 0 7 / 2 0 1 8  1 6 : 1 8 : 2 6  C ó d i g o : 1 7 2 2 8 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

13924-42.2014.811.0055 Ação de Al imentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 28/09/2018 14:11:25 Código:259474 Número 

Único: 24390-90.2017.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Joselia de Souza Ermita 

Devolver em: Data Carga: 05/04/2018 16:30:25 Código:254194 Número 

Único: 20001-62.2017.811.0055 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento- >Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 06/08/2018 16:40:38 Código:180385 

Número Único: 22302-84.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Livrada 

Aparecida Gaete Devolver em: Data Carga: 11/07/2018 15:08:34 

C ó d i g o : 2 7 8 0 7 2  N ú m e r o  Ú n i c o :  7 4 5 4 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Luiz 

Quatrin Devolver em: Data Carga: 19/09/2018 12:49:44 Código:62416 

Número Único: 3926-94.2007.811.0055 Ação de Alimentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Advogado: Marco Antonio de Mello Devolver em:Data Carga: 08/08/2018 

14:25:21 Código:154800 Número Único: 3411-49.2013.811.0055 

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Marcos 

Cardozo Dalto Devolver em: Data Carga: 29/06/2018 16:20:04 

C ó d i g o : 2 7 0 5 6 9  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 6 1 8 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

C a r g a :  2 5 / 0 9 / 2 0 1 8  1 5 : 4 9 : 0 0  C ó d i g o : 5 5 1 6 1  N ú m e r o  Ú n i c o : 

4685-92.2006.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Devolver em: Data Carga: 25/09/2018 15:49:00 Código:55407 Número 

Único: 4968-18.2006.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Mariana Crestani Palma Devolver em: Data Carga: 

2 4 / 0 8 / 2 0 1 8  1 3 : 2 6 : 2 2  C ó d i g o : 1 4 2 1 6 7  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1535-93.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Mary Angela Felicissimo Devolver em: Data Carga: 

1 6 / 0 7 / 2 0 1 8  1 5 : 0 5 : 0 4  C ó d i g o : 2 6 5 8 3 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

29070-21.2017.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 16/07/2018 15:05:04 

Código:265833 Número Único: 29068-51.2017.811.0055 Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Mirian 

Carvalho de Souza Pereira Devolver em: Data Carga: 13/09/2018 18:53:02 

C ó d i g o : 1 8 5 3 4 9  N ú m e r o  Ú n i c o :  3 0 1 5 - 0 4 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga: 04/10/2018 13:24:42 Advogado: Pedro Evangelista de Ávila 

Devolver em: Data Carga: 04/07/2018 15:43:30 Código:18929 Número 

Único: 1668-87.2002.811.0055 Arrolamento de Bens->Processo 

Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Regina Marília 

de Oliveira Devolver em: Data Carga: 30/07/2018 18:08:15 Código:59437 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 0 5 2 - 3 9 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 18/09/2018 17:53:19 Código:265055 

N ú m e r o  Ú n i c o :  2 8 4 8 6 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E x e c u ç ã o  d e 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

1 8 / 0 9 / 2 0 1 8  1 7 : 5 3 : 1 9  C ó d i g o : 2 3 1 1 6 6  N ú m e r o  Ú n i c o : 

19760-25.2016.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 18/09/2018 17:53:19 Código:227387 

Número Único: 16168-70.2016.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Renan Guilherme 

Sanches da Costa Devolver em: Data Carga: 13/09/2018 16:30:49 

Código:164527 Número Único: 2482-79.2014.811.0055 Ação de 

Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Advogado: Renata Moreira de Almeida Vieira 

Neto Debesa Devolver em: Data Carga: 28/06/2018 16:46:59 

C ó d i g o : 1 9 8 5 6 4  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 3 6 4 8 - 7 4 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Rodrigo 

Ascari Soares de Oliveira Figueiredo Devolver em: Data Carga: 04/07/2018 

17:03:25 Código:266816 Número Único: 29716-31.2017.811.0055 

Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 04/07/2018 17:03:25 Código:248466 

N ú m e r o  Ú n i c o :  1 5 3 8 8 - 9 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 5  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento de Conhecimento- >Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Roni 

Cezar Claro Devolver em: Data Carga: 23/07/2018 12:28:11 Código:51541 

Número Único: 1541-13.2006.811.0055 Ação de Alimentos->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Devolver em: Data Carga: 23/07/2018 12:28:11 Código:252499 Número 

Único: 18844-54.2017.811.0055 Al teração do Regime de 

Bens->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Sandra Eliane John Devolver em: Data Carga: 

0 9 / 0 7 / 2 0 1 8  1 3 : 0 1 : 2 1  C ó d i g o : 1 5 0 4 5 5  N ú m e r o  Ú n i c o : 

10519-66.2012.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO Devolver em: Data Carga: 09/07/2018 13:01:21 Código:156614 

Número Único: 5233-73.2013.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Valmir da 

Silva Oliveira Devolver em: Data Carga: 03/07/2018 12:26:17 

C ó d i g o : 1 2 3 0 8 0  N ú m e r o  Ú n i c o :  2 1 3 6 - 7 0 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL . Certifico que a presente lista foi 

retirada do Sistema Apolo - Relatório de processos em carga com 

Advogados no dia 08/10/2018 às 8h38 sendo encaminhada ao DJE do dia 

09/10/2018 para publicação. Certifico, finalmente, que as eventuais 

devoluções de processos ocorridas da data de 08/10/2018 até a data da 

efetiva publicação deste expediente deverão ser desconsideradas pelos 

nobres advogados(as). Nada mais. Tangará da Serra, 08 de outubro de 

2018. Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232916 Nr: 21859-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELINA ANTONIA VIEIRA, RAIMUNDO FARIAS 

RIBEIRO, ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO, CLEUSA ANTONIA RIBEIRO 

AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EMILIO DE FARIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão de fl. 235, verso, intimo a parte 

autora para manifestar no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289424 Nr: 16579-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRR, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/08.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

E, com fundamento no que dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 

6.515/77 CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos 

termos do artigo 24 e 25 da mesma Lei.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório Distrital do Cajaru, Curitiba-PR, 

para que proceda com a competente averbação.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249213 Nr: 15990-87.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.119 a seguir 

transcrita "Certifico, que no dia 02.10.2018, diligenciei no Jd. São Luiz, 

deixando de avaliar o imóvel, em virtude de dúvida quanto a localização do 

imóvel. Na quadra 06, Lote 08, não encontrei o estabelecimento n.2399-S, 

conforme consta do mandado. A residência estava fechada, não havendo 

ninguém no local. No mandado consta também Bairro Vila Nazaré. Também 

não localizei o imóvel n.2399-S. Devolvo, para que seja informado o 

endereço completo do imóvel(Rua, número do imóvel e bairro) a ser 

avaliado, devendo a parte interessada fornecer fotos do imóvel, para 

dirimir as dúvidas quanto ao imóvel a ser avaliado. Devolvo para os 

devidos fins. Todo o referido é verdade e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a 

fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277050 Nr: 6624-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRAS, BRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 70, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PML, ACMI, ACMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO MARCOS INACIO, Cpf: 

32737599172, Rg: 027.8984-1, Filiação: Maria Custodia de Oliveira e 

Antonio Inacio, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação, deste modo: 

a)CONCEDO a guarda definitiva e responsabilidade das crianças Ana 

Carolina Michels Inácio e Ana Clara Michels Inácio em favor da genitora 

Priscila Michels Ludwig, ora requerente, com os efeitos daí decorrentes, 

sem prejuízo de posterior revogação.b) CONDENO João Marcos Inácio, já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, valor atualmente de R$ 477,00 

(quatrocentos setenta e sete reais) a título de alimentos em favor das 

crianças Ana Carolina Michels Inácio e Ana Clara Michels Inácio, incidindo 
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o 13º salário e 30% dos valores percebidos na condição de férias e 

eventuais verbas rescisórias, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser paga todo dia 

10 (dez) de cada mês, a ser depositada em conta bancária de titularidade 

da genitora das requerentes.Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita.Sentença publicada em audiência. 

Saem os presentes devidamente intimados.Expeça-se o competente termo 

de guarda definitiva. Intime-se o requerido da presente sentença.Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 05 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285267 Nr: 13281-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.DIAMANTINO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GENOUD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, reitero a intimação do advogado da parte autora, para 

efetuar o pagamento de custas referente ao DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

não oficializado o valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e 

um centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04, 

enviando o comprovante via petição, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob 

pena de devolução da deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, haja vista a indicação de datas pelo leiloeiro em fl. 107, 

intimo as partes de que os leilões serão realizados na data de 6/11/2018, 

às 14h (primeiro leilão) e 20/11/2018, às 14h (segundo leilão)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272680 Nr: 3227-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, JDC.SÃO 

PAULO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP, 

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS, CID CHAGAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de (03) tres diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276069 Nr: 5746-65.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 90/97, no prazo legal.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que, considerando a indicação de datas pelo leiloeiro em fl. 175, 

intimo as partes acerca dos leilões, que serão realizados na data de 

6/11/2018, às 14h (primeiro leilão) e na data de 20/11/2018, às 

14h(segundo leilão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289844 Nr: 16940-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO DOS GAÚCHOS-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA, ESPOLIO DE BENEDITO FACE VERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR MURAD SOBRINHO - 

OAB:6839-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 17, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 17091-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR SANSÃO DURAN, COMERCIO DE 

MOTOS E PEÇAS SANSAO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o juízo deprecado novamente solicitar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça nos autos da carta precatória 

n.º 1004197-65.2018.8.11.0002, intimo o requerente para dar andamento 

em referida missiva, o mais breve possível, SOB PENA DE SUA 

DEVOLUÇÃO A ESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 5225-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188295.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188295 Nr: 5225-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 188295.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235959 Nr: 2525-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279

 Autos nº: 235959.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220374 Nr: 10349-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Marco Chimello, DARLEY GARCIA 

MICHELAN CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 477,62 (quatrocentos e setenta e 

sete reais e sessenta e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA 

ALEXANDRE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140932 Nr: 242-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA, SEBASTIÃO 

LUCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO OLÍMPIO 

NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - OAB:8385-B

 Autos nº. 140932.

Vistos,

 Diante da notícia do descumprimento do acordo, defiro o prosseguimento 

da execução e o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário 

o credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140932 Nr: 242-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA, SEBASTIÃO 

LUCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO OLÍMPIO 

NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - OAB:8385-B

 Autos nº: 140932.
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 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 13356-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 224009.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 13356-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 224009.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por conseguinte, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155241 Nr: 3864-44.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON TORRACA PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM, KEYSON 

FERRAZZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 155241.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18290 Nr: 765-52.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN-ME, NEURI CARLOS 

HEEMANN, CECÍLIA EUFRIDA HEEMANN, IRINEU HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 18290.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 
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dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18290 Nr: 765-52.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN-ME, NEURI CARLOS 

HEEMANN, CECÍLIA EUFRIDA HEEMANN, IRINEU HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 18290.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23387 Nr: 3202-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Autos nº. 23387.

Vistos,

Diante da recusa pela parte exequente quanto ao crédito existente em 

favor do executado nos autos de código nº 104148, passo a analisar o 

pedido de alienação das cotas penhoradas às fls. 508.

Nessa esteira, por se trata de penhora de cotas de empresa que funciona 

mediante concessão ou autorização, entendo que a constrição deverá 

recair sobre a renda da empresa, com nomeação de 

administrador-depositário, consoante dispõe o art. 863 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

 “Art. 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou 

autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre 

determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como 

depositário, de preferência, um de seus diretores.

§ 1o Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, 

o administrador-depositário apresentará a forma de administração e o 

esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em 

relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e 

imóvel.”

 Assim, para elaboração de plano de administração e o esquema de 

pagamento, indico o administrador depositário o Sr. Aldo Nuss – CRC/MT 

nº 008719/O, com endereço profissional na Rua Alziro Zaur, nº 473-W, 

Tangará da Serra/MT (e-mail: coordenação@agoratreinamentos.com.br e 

telefones: 65-9646-2728 e 65-3549-5171).

 Desde já fixo os honorários em R$ 500,00 por mês, que também deverão 

ser penhorados mensalmente e pagos pela parte executada à luz do 

princípio da causalidade, sendo certo que basta à parte devedora pagar a 

dívida se quiser se livrar de mais este encargo.

 Registro que a atividade do Administrador-depositário é, de certa forma, 

simples, uma vez que se resume a apresentar contas mensalmente, 

entregando em juízo as quantias recebidas mensalmente por meio de 

depósito judicial vinculado a este processo, com os respectivos 

balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, de 

modo que não se justifica valor maior a título de honorários.

 Comunique-se o Sr. Administrador-depositário a presente nomeação, 

sendo que esta decisão fica valendo como termo de nomeação, devendo 

o plano de administração e o esquema de pagamento ser entregue no 

prazo de 60 dias.

 Se houver qualquer tipo de obstrução pela parte executada, deverá o Sr. 

Administrador-depositário se reportar imediatamente a este Juízo de forma 

detalhada, ficando desde já ordenada a instauração de inquérito policial 

para apurar a conduta do responsável, sem prejuízo de nova sanção civil 

por ato atentatório à dignidade da justiça.

 Caso a empresa não esteja em operação, deverá o Sr. 

Administrador-depositário informar de forma detalhada sua situação física 

e fiscal, sendo que na sequência deverá ter vista dos autos a parte 

exequente para que possa eventualmente indicar outros bens à penhora.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 1056-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORREA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Autos nº: 122004.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 
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bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145282 Nr: 4952-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEPAR - ELETRICIDADE PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFIOS COMERCIO DE COND. ELET. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624-MT, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 Autos nº: 145282.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Elepar Eletricidade 

Paraná Ltda – EPP em face de Multifios Comércio de Condutores Elétricos 

Ltda, nos termos da petição de fls. 237/240.

 Devidamente intimado para pagar o débito, a parte executada requereu às 

fls. 243 o pagamento parcelamento da dívida, com fundamento no art. 916 

do Código de Processo Civil, apresentando comprovante de depósito de 

30% do valor exequendo.

 Consta dos autos que a parte executada já efetuou o pagamento de 

quatro parcelas, contudo, a parte exequente às fls. 259/260 informou não 

concordar com a forma de pagamento proposto pela parte executada.

 Assim, pugnou pela rejeição do pedido de parcelamento da dívida, a 

aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, o levantamento dos valores já depositados e a 

intimação da parte executada para pagar o valor remanescente, sob pena 

de ser realizada a penhora on line dos valores.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente passo a apreciar o pedido formulado pela parte executada de 

pagamento parcelado da dívida, com fundamento no art. 916 do Código de 

Processo Civil.

 De acordo com o art. 916 do Código de Processo Civil, o devedor, no 

prazo dos embargos, poderá, depositando 30% do valor da execução, 

incluindo custas e honorários advocatícios, requerer o pagamento do 

débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, cujo propósito é incentivar e facilitar o pagamento do 

débito.

 Contudo, o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente no § 7º 

do art. 916 que essa possibilidade de pagamento parcelado do débito não 

se aplica ao cumprimento de sentença.

 Assim, não há possibilidade de acolhimento do pedido formulado pela 

parte executada às fls. 243, seja porque a lei processual proíbe 

expressamente, seja em razão da recusa da parte exequente.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 916, § 7º, DO CPC/2015 – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O § 7º do art. 916 do CPC/2015 se trata de 

uma inovação trazida pelo novo código processual, que proíbe 

expressamente o parcelamento do valor da dívida em execução fundada 

em título judicial (cumprimento de sentença)”. (TJMT. Dirceu dos Santos, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no 

DJE 11/06/2018).

 Assim, com fundamento no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, 

indefiro o pedido de pagamento parcelado formulado pela parte exequente 

às fls. 243.

 Quanto aos depósitos já realizados, converto a quantia depositada em 

penhora que, conforme extrato anexo, totalizam R$ 15.091,37.

Defiro o levantamento dos valores pela parte exequente, conforme 

requerido às fls. 259/260.

Para tanto, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 

68/2018-CNJ, devendo esta decisão ser publicada, sendo certo que o(s) 

alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Quanto ao prosseguimento do feito, considerando que a parte executada 

não efetuou o pagamento voluntário da dívida no prazo previsto no art. 

523 do CPC, deverá ser acrescido ao débito a multa de 10% mais 

honorários advocatícios de 10%, conforme estabelece o parágrafo 1º do 

mesmo dispositivo legal, devendo ser destacado que o depósito realizado 

às fls. 244 também foi realizado após esse prazo.

 Assim, para conferir maior celeridade, procedo a atualização da dívida, já 

com a inclusão da multa e honorários, conforme abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 03/10/2018

Juros Incidentes: Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s)

Juros a partir da data: 16/08/2016

Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

 10/01/2009 8.000,00 1,74295296 13.943,62 26,00% 3.625,34 17.568,96

Subtotal 17.568,96

ACESSÓRIOS

 R$

 Honorários de Sucumbência - Valor Base: 924,00

Correção a partir de 16/08/2016. Juros a partir de 07/12/2017 1.074,97

Subtotal 18.643,93

Multa Art. 475-J (Novo CPC Art. 523 §1º Lei 13.105/15) - Fase 

Cumprimento de Sentença - Percentual: 10,00% 1.864,39

Subtotal 20.508,32

Honorários do Cumprimento de Sentença - Percentual: 10,00% 2.050,83

Subtotal 22.559,15

Custas - Valor Base: 453,32

Correção a partir de 30/05/2012. Juros a partir de 07/12/2017 726,57

Subtotal 23.285,72

Total Geral 23.285,72

 Do montante acima deve ser deduzido o valor de R$ 15.091,37, já 

depositado judicialmente.

 R$

 Subtotal 23.285,72

Valores depositados 15.091,37

Total 8.194,35

Assim, ainda remanesce para pagamento o valor de R$ 8.194,35.

Esclareço que o valor acima se diverge o apontado pela parte exequente 

às fls. 261/262 pelas seguintes razões:

• O valor originário do dano moral é de R$ 8.000,00 e não R$ 10.000,00 

como constou no cálculo.

• O valor originário dos honorários sucumbenciais são R$ 924,00 e não R$ 

1.000,00. Esse valor havia sido corretamente aplicado no cálculo de fls. 

240.

• O valor total originário das custas são R$ 453,32, conforme corretamente 

aplicado no cálculo de fls. 240 e não os valores apontados no cálculo de 

fls. 261/262.

• No cálculo de fls. 261/262 foram abatidos o valor de apenas 3 parcelas 

pagas, enquanto no cálculo realizado por este juízo, foram deduzidas as 4 

parcelas depositadas, já com as correções, conforme extrato anexo.

 Realizados os esclarecimentos acima, determino a intimação da parte 
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executada para, no prazo de 15 dias, pagar o valor remanescente de R$ 

8.194,35, haja vista o indeferimento do pagamento parcelado.

 Realizado o pagamento, intime-se a parte exequente para se manifestar, 

em 05 dias, quanto à satisfação da obrigação. Após, conclusos.

 Não efetuado o pagamento, voltem os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora on line.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282398 Nr: 10929-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 282398.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: MST Serviços Elétricos LTDA.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 20 de junho de 2018 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de MST Serviços 

Elétricos LTDA, ambos qualificados na exordial.

Às fls. 29 foi determinado a emenda à inicial, de modo que às fls. 31 a 

parte autora pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 04 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 2611-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132731.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 2611-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 132731.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291763 Nr: 18424-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELCIMARA ENAIZOKAEROCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291763.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h00min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 
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preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Ademais, concedo à parte requerente os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 5702-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA, RONAN MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº. 115624.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 282, na presente data realizei a transferência 

dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 277/278, na conta informada às fls. 279.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, defiro o pedido de penhora on line via BACENJUD do saldo 

remanescente.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 5702-61.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA, RONAN MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº: 115624.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291135 Nr: 17891-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291135.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 929,64 

(novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), é inferior 

a pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a parte 

requerente objetiva além do recebimento do débito vencido, as dívidas 

vincendas.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, conforme art. 292, § 3º do CPC. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

Ademais, verifico que nos presentes autos não se encontra comprovada 

a mora da requerida, eis que, que o ‘AR’ de fls. 28 foi devolvido ao 

remetente com o motivo de “mudou-se”.

 Ante o exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprovar o pagamento 

das custas complementares, bem como para comprovar a constituição em 

mora da requerida, tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290990 Nr: 17821-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290990.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que não se encontra comprovada a mora 

do requerido, eis que, que o ‘AR’ de fls. 14 foi devolvido ao remetente com 

o motivo de “mudou-se”.

 Ademais, observo que não foi juntado aos autos o contrato de 

financiamento.

Assim sendo, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a 
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parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 

3º do Dec. Lei 911/69, devendo comprovar a constituição em mora do 

requerido, bem como para comprovar a celebração do negócio jurídico, 

juntando cópia do contrato devidamente assinado pelo requerido, isso sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291850 Nr: 18500-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO ALEGRE-RS, INSTITUTO PORTO ALEGRE 

DA IGREJA METODISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE WIECHOREKI, AILTON DA 

SILVA TEIXEIRA, ROFÉLIA RENAURA ROHEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ESPÍNOLA CARMONA - 

OAB:OAB/RS 60434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291850.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162860 Nr: 14585-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANETE MONTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETFARMA COMERCIO ON LINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SAYEG HALASI - 

OAB:243.199/SP, RICARDO EJZENBAUM - OAB:206.365

 Autos nº: 162860.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora on line via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras em 

razão da inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, SERGIO FERREIRA DE 

SOUZA, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Autos nº: 101908.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, SERGIO FERREIRA DE 

SOUZA, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Autos n.º 101908.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224292 Nr: 13600-81.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ROSA DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224292.

Natureza: Cobrança.

Requerente: Jardim Acapulco Empreendimentos e Agropecuária Ltda.

 Requerida: Marilza Rosa da Cruz Souza.

Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Jardim Acapulco 

Empreendimentos e Agropecuária Ltda em desfavor de Marilza Rosa da 

Cruz Souza, ambos devidamente qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram 

amigavelmente. Referido acordo foi homologado às fls. 54.

 É o breve relatório.
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D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação acordada, conforme 

fls. 57, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 6885-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 116874.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116874 Nr: 6885-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEOVEGILDO JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116874.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Considerando que o valor bloqueado é insuficiente para a satisfação da 

obrigação, defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

 Para tanto, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 Feito isto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Quanto ao pedido de protesto da decisão judicial, determino que seja 

expedida certidão de inteiro teor, conforme estabelece o art. 517 do 

Código de Processo Civil, devendo a parte exequente, em seguida, 

providenciar o necessário para efetivar o protesto.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148521 Nr: 8413-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA-TERRA 
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COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Autos nº: 148521.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Anhambi Alimentos Norte LTDA.

 Executado: TV Centro América - Terra Comunicações LTDA.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Anhambi Alimentos 

Norte LTDA em desfavor de TV Centro América - Terra Comunicações 

LTDA, ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 59/61 a presente ação foi 

julgada procedente.

Às fls. 71 o feito passou à fase de cumprimento de sentença.

A parte executada, às fls. 73/74, comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte exequente, às fls. 77, pugnou pela liberação dos valores por meio 

de alvará judicial.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 77.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127155 Nr: 6100-71.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº. 127155.

Vistos,

Com fulcro no § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil, defiro o pedido 

de fls. 440 e autorizo o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a 

favor do perito, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Intime-se a parte requerida Banco Bradesco S.A. para, no prazo de 15 

dias, apresentar os documentos solicitados pelo perito judicial às fls. 

439/441, item 3.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº 112956.

Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 364/365 via BACENJUD, defiro o levantamento, 

pela parte exequente, do valor que já se encontra depositado nesses 

autos, mediante a expedição de competente alvará, a ser depositado na 

conta bancária indicada às fls. 367.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Indefiro o pedido de novas buscas via Bacenjud, uma vez que 

recentemente as busca de numerário na conta bancária da parte 

executada restou parcialmente exitosa, conforme fls. 364/365, valor este 

a ser levantado.

Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281984.
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Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281984.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165016 Nr: 3378-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BAMBIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Autos nº: 165016.

 Natureza: Revisional.

 Requerente: Gilberto Bambil de Souza.

 Requerida: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Vistos,

Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de repetição do 

indébito ajuizada por Gilberto Bambil de Souza em face de BV Financeira 

S/A Crédito Financiamento e Investimento, ambos qualificados.

Realizados vários atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

141/146, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial.

A parte requerida, às fls. 148/150, interpôs Recurso de Apelação, tendo a 

parte requerente interposto Recurso de Apelação às fls. 151/171, de 

modo que a parte requerida apresentou contrarrazões às fls. 175/181.

Tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal de Justiça, a parte 

requerida às fls. 192 requereu a desistência do recurso, tendo em vista 

que as partes formalizaram acordo.

 Às fls. 208/209 as partes apresentaram a minuta do acordo, pugnaram 

pela homologação do mesmo, bem como pela expedição do alvará judicial 

em favor da instituição financeira requerida.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Outrossim, tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento 

dos valores depositados em juízo, mediante a expedição de competente 

alvará em favor da instituição financeira requerida, a serem depositados 

na conta bancária indicada às fls. 208-vº.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Esclareço ainda que deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Sem custas remanescentes, eis que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, e honorários na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 262689.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.
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 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142216 Nr: 1619-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 142216.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

requerente restaram todas infrutíferas (fls. 27, 58, 89, 103 e 135), mesmo 

após busca de seu endereço junto ao sistema BACENJUD (fls. 73/74 e fls. 

81/82).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Executada, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 262689.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Considerando que o bloqueio de valores não satisfaz toda a obrigação, 

desde já defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD, formulado às fls. 57.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Sendo assim, deverá a parte exequente ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no 

silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277953 Nr: 7363-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277953.

 Natureza: Alvará judicial.

Requerente: Sonia Aparecida Barbosa.

 Vistos,

 Sonia Aparecida Barbosa ingressou em 24 de abril de 2018 com o 

presente pedido de alvará judicial para o levantamento de valores 

existentes em nome do de cujus Toni Wellington Lifonso Barbosa, junto a 

Caixa Econômica Federal.

 Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 08/15.

Recebida a inicial (fls. 16), oportunidade em que foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinado a expedição de 

ofícios à Caixa Econômica Federal, para informar acerca da existência de 

valores em nome do ‘de cujus’.

A Caixa Econômica Federal prestou informações às fls. 18/21.

Às fls. 22 foi determinado expedição de ofício ao INSS para informar quem 

eram os dependentes cadastrados em nome do falecido e eventual saldo 

do benefício previdenciário, tendo o INSS informado às fls. 26/29 que o ‘de 

cujus’ não possuía nenhum dependente habilitado.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo ‘de cujus’ em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Toni 

Wellington Lifonso Barbosa (certidão de óbito às fls. 12) e a condição de 

ser herdeira (certidão de óbito às fls. 12 e carteira de habilitação às fls. 

11, em que demonstram que o ‘de cujus’ era filho da requerente).

 Desse modo, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, 

o pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.
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Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando a requerente Sonia Aparecida Barbosa a levantar os valores 

existentes junto a Caixa Econômica Federal.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196190 Nr: 11821-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO E POLOCASTRO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Theodoro Alves de 

Araújo - OAB:15349-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:6286/MT

 Autos nº. 196190.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196190 Nr: 11821-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO E POLOCASTRO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Theodoro Alves de 

Araújo - OAB:15349-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:6286/MT

 Autos n.º 196190.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 13770-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224483.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291541 Nr: 18266-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BENTO GONÇALVES-RS, TODESCREDI S/A 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/O, LEANDRO JOSÉ CAON - OAB:52820-RS, RONEI 

GIACOMONI - OAB:OAB/RS 44955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 291541.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194898 Nr: 10781-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI POTRICH JUNIOR, LEANI CLEDI 

RUPPEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 194898.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que mais uma vez a carta precatória foi 

devolvida sem cumprimento em razão da parte autora não ter 

providenciado o recolhimento da diligência no juízo deprecado.
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 Assim, o retorno negativo da missiva se deu por culpa exclusiva da parte 

autora e não em razão do endereço não estar correto, pois, sequer foi 

tentada a citação.

 Desse modo, indefiro o pedido de busca do endereço da parte requerida 

junto ao sistema BACENJUD, formulado às fls. 123.

 Expeça-se novamente carta precatória para citação do requerido Valeri 

Potrich Junior no endereço de fls. 103. Caso reste frutada a citação nesse 

endereço, desde já determino a expedição de carta precatória no 

endereço de fls. 83.

 Atente-se a parte autora para promover o recolhimento das diligências 

necessárias para o cumprimento da carta precatória, sob pena de 

extinção do processo por abandono.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264569.

 Vistos,

Diante do petitório de fls. 48/53, entendo que é necessária a expedição de 

mandado de busca e apreensão da quantidade indicada pela parte 

exequente (fls. 52), nos termos do § 2º, art. 806 do Código de Processo 

Civil, uma vez que ainda não há como saber se o produto existe ou não. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA. Merece ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por 

quantia certa, pois não realizada a busca e apreensão do produto, 

conforme exigido pelo artigo 806, § 2º, do NCPC. NEGARAM PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70075655829, Vigésima Câmara CívelRelator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 28/03/2018)

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191189 Nr: 7664-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 191189.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165587 Nr: 4353-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALDI HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT 

HORN, CELIA JONER HORN, TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 165587.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados Associados e outro.

 Executado: Tarcisio Horn e outros.

Vistos,

 Trata-se de execução de título extrajudicial em que, realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a realização de um acordo 

extrajudicial, homologado às fls. 371, tendo sido suspendido o feito para 

pagamento do acordo.

 Às fls. 373/374, a parte Executada comprovou o pagamento da última 

parcela do acordo.

A parte Exequente, às fls. 382/383, informou que o débito foi integralmente 

satisfeito, pugnando pela extinção do feito, bem como pela baixa da 

penhora do imóvel de matrícula nº 7.367, no CRI dessa Comarca.

 É breve o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Por fim, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca para que, caso tenha sido realizado o registro de penhora 

no imóvel de matrícula nº 7.367 referente aos presentes autos, conforme 

fls. 246, proceda com o cancelamento do respectivo registro, ficando por 

conta da parte Exequente eventuais emolumentos cartorários, conforme 

acordo firmado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191189 Nr: 7664-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 191189.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Assim, defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD, formulado às fls. 83/84.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 
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mesma também através do RENAJUD.

 Não sendo localizado veículos em nome da parte executada, oficie-se ao 

INDEA para que informe eventual existência de semoventes cadastrados 

em nome do executado, com a indicação de quantidade e sua origem, 

conforme requerido às fls. 83/84.

 Com a resposta positiva, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

semoventes existentes em nome do executado, no limite do valor da 

execução, nos termos do artigo 835, inciso VII do Código de Processo 

Civil.

 Indefiro o pedido de busca e penhora de bens imóveis por meio da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens, uma vez que este juízo não possui 

acesso, além de se tratar de ser destinado a situações em que é 

decretada a indisponibilidade de bens de determinada pessoa, o que não é 

o caso em apreço.

 Por fim, sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa 

via INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167177 Nr: 7166-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALDI HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN, 

CELIA JONER HORN, TARCISIO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 167177.

 Natureza: Embargos à Execução.

 Embargante: Tarcisio Horn e outros.

 Embargado: Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados Associados e outro.

Vistos,

 Trata-se de embargos à execução em que, realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram realização de acordo extrajudicial, 

homologado às fls. 268.

 Às fls. 270/271, a parte Embargante comprovou o pagamento da última 

parcela do acordo.

A parte Embargada, às fls. 274/276, informou que o débito foi 

integralmente satisfeito, pugnando pela extinção do feito.

 É breve o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145629 Nr: 5322-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP

 Autos nº: 145629.

 Vistos,

 Considerando que a parte executada, mesmo devidamente intimada, não 

efetuou o pagamento voluntário da dívida, deverá ser acrescido ao débito 

a multa de 10% mais honorários advocatícios de 10%, conforme 

estabelece o parágrafo 1º do art. 523 do Código de Processo Civil.

 Assim, para conferir maior celeridade, procedo a atualização da dívida, já 

com a inclusão da multa e honorários, conforme abaixo:

Atualizado até: 03/10/2018

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)

Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

 20/09/2017 2.000,00 1,03641520 2.072,83 13,00% 269,46 2.342,29

Subtotal 2.342,29

ACESSÓRIOS

 R$

 Multa Art. 475-J (Novo CPC Art. 523 §1º Lei 13.105/15) - Fase 

Cumprimento de Sentença - Percentual: 10,00% 234,22

Subtotal 2.576,51

Honorários do Cumprimento de Sentença - Percentual: 10,00% 257,65

Subtotal 2.834,16

Total Geral 2.834,16

Outrossim, tendo em vista que não houve pagamento voluntário do débito 

pela parte executada, procedo a busca de valores por meio do sistema 

BACENJUD, conforme já deferido anteriormente.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145629 Nr: 5322-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP

 Autos n.º 145629.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD, formulado às fls. 229.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 
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oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que 

no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127334 Nr: 6251-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO REAL S.A, ABN 

AMRO REAL S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 127334.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Ed Wilson Stiffler.

 Executado: Abn Amro Real S.A Administradora de Cartões e outro.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ed Wilson Stiffler em 

desfavor de Abn Amro Real S.A Administradora de Cartões e Banco Real 

Abn Amro Real S.A, todos qualificados nos autos.

 Intimada para pagar o valor do débito remanescente, a parte Executada, 

às fls. 554, apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 556/557, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 556.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140829 Nr: 134-59.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 140829.

 Vistos,

 Tendo em vista que a parte Requerente está assistida pela Defensoria 

Pública, a intimação determinada às fls. 179 deve ser realizada 

pessoalmente, o que não foi observado.

 Assim, torno sem efeito a certidão de fls. 181.

 Providencie-se a intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca do 

despacho de fls. 179, nos termos do art. 186, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Havendo manifestação, intime-se a parte Requerida para requerer o que 

entender de direito.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127831 Nr: 6713-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS 

RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS BARNES - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Autos nº. 127831.

Vistos,

Às fls. 974/975 a parte exequente requereu o prosseguimento da 

presente ação como cumprimento de sentença provisório (art. 520 do 

CPC), uma vez que ainda estaria pendente de julgamento o agravo interno 

nº 65212/2018.

Contudo, esse pedido não merece acolhimento, pois o agravo interno nº 

65212/2018 tem como objeto a pretensão de isenção do pagamento das 

custas processuais, não guardando correlação com os honorários de 

sucumbência ora executados.

Assim, indefiro o pedido de fls. 974/975, item “a”.

Outrossim, considerando que a parte exequente não possui interesse no 

bem ofertado pela parte executada, defiro o pedido de penhora via 

BACENJUD retro formulado, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 

835 do Código de Processo Civil. Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127831 Nr: 6713-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS 

RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS BARNES - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Autos nº: 127831.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

 Independente das determinações acima, considerando que o valor 

bloqueado é insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha de cálculo do 

valor remanescente e indicar outros bens do devedor passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 9567-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SANTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 241466.

Natureza: Execução.

Exequente: José Maria Barbosa.

Executado: Edvaldo Santo Pereira.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por José Maria Barbosa em face 

de Edvaldo Santo Pereira, ambos qualificados nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Exequente foi intimada via 

DJe para dar prosseguimento ao feito, tendo sido certificado o decurso de 

prazo às fls. 51.

 Às fls. 52 foi expedida carta de intimação da parte Exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

processo seria extinto, sendo que o AR retornou às fls. 53 pelo motivo 

“mudou-se”.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE, para se manifestar, 

a parte Exequente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 51.

Por conta da falta de manifestação, foi tentada a intimação pessoal da 

parte Exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

No entanto, a carta de intimação foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, 

conforme fls. 53.

 Assim, considerando que o endereço para o qual foi enviada a carta de 

intimação é o mesmo indicado pela parte Exequente na inicial, entendo que 

deve ser considerada válida a intimação, porquanto não consta qualquer 

informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO 

NÃO INFORMADA - ART. 267, III e § 1º DO CPC - REQUERIDO NÃO 

CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO Intimado o autor pessoalmente para 

promover o andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do 

risco de extinção do processo, a sua desídia justifica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do 

CPC/73. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado 

pelo autor na inicial, se não houve comunicação de eventual mudança de 

endereço, conforme o teor do art. 238 do CPC/73. Não se aplica a Súmula 

240 do STJ quando o requerido ainda não foi citado. Precedentes. (Ap 

111772/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

(Original sem grifo)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - 

NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II DO CPC - 

SÚMULA 240 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - CORRETA A APLICABILIDADE 

DAS HIPÓTESES DO ART 485 AO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É válida a intimação remetida para o 

endereço declinado pela parte na inicial, pois, é seu o ônus de mantê-lo 

atualizado. Confirmada a vontade deliberada do autor em abandonar o 

processo e cumpridos os requisitos previstos em lei, cabível a extinção do 

feito sob tal fundamento. 2- A Súmula 240/STJ, não se aplica ao caso em 

exame, uma vez que não houve oposição de embargos à execução. 

Segundo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não 

há como presumir eventual interesse do Executado na execução não 

embargada, tendo em vista que a execução visa exclusivamente à 

satisfação do direito do credor, não havendo motivo, por conseguinte, 

para aguardar iniciativa do réu requerendo a extinção do processo.” (Ap 

39466/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) (Original sem grifo)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270041 Nr: 1089-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 
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NASIELI DO AMARAL, SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, Evanilda Ivone do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270041.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263578.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

 Requerido: Rogerio Ferreira Martines.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de 

Rogerio Ferreira Martines, ambos qualificados.

Deferida liminarmente a busca e apreensão, às fls. 17/18, a Requerente, 

às fls. 28, pugnou pela desistência da ação.

 Às fls. 29 foi determinada a intimação da parte Requerente para 

providenciar o recolhimento da complementação da diligência da Oficiala 

de Justiça.

Realizados alguns atos, vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome do Requerido no SERASA.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270041 Nr: 1089-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL, SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, Evanilda Ivone do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270041.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Assim, dando prosseguimento ao feito, determino seja novamente tentada 

a citação dos executados Carlos e Nasieli no endereço constante dos 

autos, uma vez que a certidão de fls. 87 apenas mencionou que eles não 

foram encontrados em seus endereços, não trazendo nenhuma 

informação de que o endereço não esteja correto.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282951 Nr: 11506-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA CUSTODIA PINTO SÃO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL - PREVISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA PERDOMINI DELLA 

COSTA JOB - OAB:42.332/RS, LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - 

OAB:18668/RS

 Autos nº: 282951.

Natureza: Ordinária.

Requerente: Glória Custodia Pinto São Marcos.

Requerida: Companhia de Seguros Previdência do Sul - Previsul.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por Glória Custodia Pinto São Marcos em desfavor de Companhia de 

Seguros Previdência do Sul - Previsul, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 59, comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Sem custas, ante a concessão da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 
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Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Autos nº. 242784.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 

Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Autos n.º 242784.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO, FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Autos nº. 145007.

Vistos,

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO, FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Autos n.º 145007.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288711 Nr: 16062-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 37/63, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292359 Nr: 18953-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 3ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU VALÉRIO DA SILVA, E. VALERIO DA 

SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 25, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o 

comprovante nos autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referida pendência, no 

prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 

991 da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169731 Nr: 10789-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 12/9/2018, o prazo de suspensão concedido 

através do despacho de fl. 82, para cumprimento do acordo efetuado nos 

autos. Sendo assim, em cumprimento à decisão de fl. 78, intimo a 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189466 Nr: 6265-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS NAREZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6265-45.2015.811.0055 cód. 189466

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: THAIS NAREZZI DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): THAIS NAREZZI DE OLIVEIRA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241962 Nr: 10234-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMNTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10234-97.2017.811.0055 cód.241962

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: REGINALDO PEDRO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Reginaldo Pedro da Silva, Cpf: 

57130566191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Anete Zorzi 

Ferreira, Sn, Bairro: Setor Industrial, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141843 Nr: 1194-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO DE SOUZA FILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 1194-67.2012.811.0055 cód. 141843

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ADAUTO DE SOUZA FILES

INTIMANDO(A, S): ADAUTO DE SOUZA FILES, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267719 Nr: 30412-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA VIEIRA GONÇALVES 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 30412-67.2017.811.0055 cód. 267719

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIEIRA GONÇALVES CAVALHEIRO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Maria Vieira Gonçalves 

Cavalheiro, Cpf: 01555069860 Filiação: , brasileiro(a), atualmente em lugar 

incerto.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240085 Nr: 7929-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUIMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7929-43.2017.811.0055 cód. 240085

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RAFAEL RUIMAR MACHADO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rafael Ruimar Machado, Cpf: 

00121218198 Filiação: , brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 
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autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227910 Nr: 16619-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM FELLINI COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA - ME, KELLY JANAINA BECKER, BRUNO ROBERTO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 16619-95.2016.811.0055 cód. 227910

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: Executados(as): Bruno Roberto Becker, Cpf: 

01038152100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio José da 

Silva, Nº 830-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT; 

Executados(as): Dom Fellini Comercio de Confecções Ltda - Me, CNPJ: 

03749477000162, brasileiro(a), Endereço: Av. Vereador Nilo Torres, 

751-W, Sala 13 e 14, Bairro: Tangará Shopping Center, Cidade: Tangará 

da Serra-MT; Executados(as): Kelly Janaina Becker, Cpf: 69793140178, 

Rg: 11749423 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio 

José da Silva Nº 830-W 3º Andar, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Bruno Roberto Becker, Cpf: 

01038152100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio José da 

Silva, Nº 830-W, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT; 

Executados(as): Dom Fellini Comercio de Confecções Ltda - Me, CNPJ: 

03749477000162, brasileiro(a), Endereço: Av. Vereador Nilo Torres, 

751-W, Sala 13 e 14, Bairro: Tangará Shopping Center, Cidade: Tangará 

da Serra-MT; Executados(as): Kelly Janaina Becker, Cpf: 69793140178, 

Rg: 11749423 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio 

José da Silva Nº 830-W 3º Andar, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 571,36 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 258,41 

(duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166385 Nr: 5812-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO DOS SANTOS BULGARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5812-84.2014.811.0055 cód. 166385

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LEO DOS SANTOS BULGARELLI

INTIMANDO(A, S): LEO DOS SANTOS BULGARELLI, portador do RG 

10521348 SSP/MT, inscrito no CPF 833.309.251-91, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126717 Nr: 5659-90.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Januário Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 
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PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (01/09/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (27/04/2011 – fl. 48-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173853 Nr: 15626-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA APARECIDA RAMOS MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (14/05/2014 – fl. 29), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (02/09/2014 – fl. 31-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172854 Nr: 14453-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE VALERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (13/03/2014 – fl. 49), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (14/12/2014 – fl. 54-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135849 Nr: 6061-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA CRISPIM DA ROCHA COTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (28/06/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (15/09/2011 – fl. 21-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 3575-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA JOANA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o efeito infringente dos embargos declaratórios de fls. 

127/128-verso, já que pretende a fixação de honorários advocatícios na 

fase de execução, INTIME-SE a parte demandada para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172035 Nr: 13639-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por GERNITA FRANCISCA NUNES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 97/98).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119846 Nr: 9823-35.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO SIMPLICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (09/12/2009 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (25/01/2010 – fl. 45-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 120799 Nr: 10690-28.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AZEVEDO QUINTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (30/12/2009 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (09/02/2010 – fl. 45-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189271 Nr: 6056-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da autora Oscarlina Francisca de Paula 

(fl. 106-verso), DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, com base no 

disposto no inciso I do artigo 313 do CPC.

Dessa feita, INTIME-SE, na forma do artigo 688 do CPC, a parte autora 

para, no prazo 30 dias, promover a sucessão “causa mortis”, acostando 

aos autos a certidão de óbito, bem como indicando os dependentes 

habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, os sucessores na forma 

da lei civil, independentemente de inventário, nos termos do art. 112 da Lei 

n. 8.213/91.

 Caso cumpra a determinação constante no parágrafo anterior, determino 

que a Autarquia Federal seja citada para se pronunciar, no prazo de 10 

dias, nos termos do artigo 690 do CPC.

 Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”.

Ademais, COMUNIQUE-SE, imediatamente, a Autarquia demandada acerca 

do falecimento da parte autora, para fins de cancelamento do pagamento 

do benefício previdenciário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 300 de 802



 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144263 Nr: 3863-93.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação/restabelecimento do benefício, em até 

10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, 

desde já homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. 

Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora 

promover o cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) 

caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo 

do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso 

já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141042 Nr: 359-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA LIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação/restabelecimento do benefício, em até 

10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, 

desde já homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. 

Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora 

promover o cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) 

caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo 

do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso 

já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 176390 Nr: 18471-28.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PAIM FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154585 Nr: 3206-20.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE SEPULVEDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146600 Nr: 6332-15.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA FRANCISCA VIANA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 
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4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128531 Nr: 7410-15.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANDRIN GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125447 Nr: 4460-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MODESTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198536 Nr: 13636-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTRO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido para estabelecer, como data de cessação do benefício, 30 (trinta) 

dias após a prolação desta decisão, uma vez que, assim, agindo, 

garante-se prazo para o pedido de prorrogação do benefício. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206755 Nr: 20350-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR BORTOLOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 81, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos da decisão de fls. 

70/71-verso.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184009 Nr: 1982-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOSÉ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(29/09/2014 – fl. 15), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(02/04/2015 – fl. 35-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129003 Nr: 7848-41.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o requerido para manifestar sobre a informação de fls. 169/170, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196256 Nr: 11889-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(15/05/2015– fl. 26), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(20/08/2015 – fl. 37-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166686 Nr: 6350-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(17/10/2013 – fl. 43), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(28/01/2015 – fl. 82-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124441 Nr: 3437-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 205606 Nr: 19229-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(06/10/2015 – fl. 26), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(19/01/2016 – fl. 92-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109457 Nr: 8078-54.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO SOARES PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento do autor Valdemiro Soares Peçanha (fls. 

168), bem como dos documentos acostados às fls. 166/176, CITE-SE a 

Autarquia Federal para se pronunciar, no prazo de 10 dias, nos termos do 

artigo 690 do CPC, oportunidade em que deverá acostar ao feito o cálculo 

da RMI do benefício previdenciário, conforme determinado à fl. 157.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”.

Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Nada sendo vindicado, AO ARQUIVO, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170655 Nr: 11963-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA APARECIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(05/11/2013 – fl. 25), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(22/08/2014 – fl. 40-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118517 Nr: 8502-62.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que fora admitido recurso especial 

às fls. 161/162, sendo o presente feito digitalizado e transmitido 

eletronicamente ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 167).

 Ademais, verifica-se que fora determinado, equivocadamente, o 

cumprimento da sentença (fls. 168/169-verso).

Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, razão pela qual DETERMINO que 

AGUARDE-SE o retorno dos autos da instância superior.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177654 Nr: 19712-37.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO REGINALDO GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 

20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(22/05/2014 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(13/02/2015 – fl. 38-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.(...).Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189620 Nr: 6385-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188777 Nr: 5686-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA MARIA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 304 de 802



nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, 

conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o 

art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da 

Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157821 Nr: 6413-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131692 Nr: 1459-06.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH COUTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (26/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (07/04/2011 – fl. 21-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165333 Nr: 3929-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(22/08/2013 – fl. 64), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(11/03/2014 – fl. 68-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132502 Nr: 2368-48.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilda Damião da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 205457 Nr: 19092-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (22/10/2015 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (19/08/2016 – fl. 54-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 
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disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 1229-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEJANE DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (07/12/2013 – fl. 41), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (31/03/2014 – fl. 56-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146636 Nr: 6370-27.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICE PASSAGLIA BELONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio doença desde a data da cessação do benefício 

(20/06/2012 – fl. 20), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(11/08/2012– fl. 43-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, 

conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o 

art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da 

Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181431 Nr: 23525-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRASILINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (29/09/2014 – fl. 37), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (05/02/2015 – fl. 40-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194243 Nr: 10323-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR EVALDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (02/03/2015 – fl. 61), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (22/07/2015– fl. 96-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 
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vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125541 Nr: 4519-21.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDITH ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento do autor Deusdedith Arcanjo (fls. 124), 

bem como dos documentos acostados às fls. 117/151, CITE-SE a 

Autarquia Federal para se pronunciar, no prazo de 10 dias, nos termos do 

artigo 690 do CPC.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”.

Após, INTIME-SE à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior 

Instância, devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, AO ARQUIVO, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173691 Nr: 15460-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINIANO DE SOUZA PARANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio doença desde a data da cessação do benefício 

(07/03/2014 – fl. 79), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(02/09/2014– fl. 92-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103896 Nr: 2720-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 184, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 40 (quarenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197843 Nr: 13025-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192612 Nr: 8989-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(03/03/2015 – fl. 37), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(16/07/2015 – fl. 41-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 
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Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191851 Nr: 8245-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(22/01/2015 – fl. 44), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(25/06/2015 – fl. 50-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166497 Nr: 6029-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (16/01/2013– fl. 29), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (28/07/2014 – fl. 48-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º 

do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161298 Nr: 11804-60.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 200840 Nr: 15371-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 
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MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(30/08/2014 – fl. 23), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(29/10/2015 – fl. 43-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Uma vez que, por 

erro material, a decisão de fls. 96/96-verso fez constar amparo social, 

ACOLHO os embargos declaratórios de fls. 98/98-verso para que passe a 

constar auxílio-doença. Logo, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156752 Nr: 5368-85.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 200690 Nr: 15261-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido para estabelecer, como data de cessação do benefício, 30 (trinta) 

dias após a prolação desta decisão, uma vez que, assim, agindo, 

garante-se prazo para o pedido de prorrogação do benefício. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170893 Nr: 12291-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE VENANCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165599 Nr: 4371-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (13/06/2013 – fl. 21), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (30/04/2014 – fl. 29-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171205 Nr: 12642-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES MANSILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da autora Maria Aparecida Fernandes 
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Mansilha (fls. 83), DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, com base 

no disposto no inciso I do artigo 313 do CPC.

Dessa feita, INTIME-SE, na forma do artigo 688 do CPC, a parte autora 

para, no prazo 30 dias, promover a sucessão “causa mortis”, indicando os 

dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, os 

sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário, nos 

termos do art. 112 da Lei n. 8.213/91.

 Caso cumpra a determinação constante no parágrafo anterior, determino 

que a Autarquia Federal seja citada para se pronunciar, no prazo de 10 

dias, nos termos do artigo 690 do CPC.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”, e determino:

a) Havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) Não existindo dependentes, mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) Inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 Ademais, COMUNIQUE-SE, imediatamente, a Autarquia demandada acerca 

do falecimento da parte autora, para fins de cancelamento do pagamento 

do benefício previdenciário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148507 Nr: 8401-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MADALENA RODRIGUES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 159/160).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173404 Nr: 15088-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO CARVALHO DE APINAGE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio doença desde a data da cessação do benefício 

(23/09/2014 – fl. 30), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(10/09/2014– fl. 47-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139035 Nr: 9485-90.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES GENOVEVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (24/10/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/12/2011 – fl. 16-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136482 Nr: 6740-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 
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ajuizamento da demanda (21/07/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (30/08/2011 – fl. 20-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135444 Nr: 5629-21.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174046 Nr: 15853-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (18/07/2014 – fl. 33), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (02/09/2014 – fl. 35-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146855 Nr: 6604-09.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR VAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137040 Nr: 7344-98.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (10/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/09/2011 – fl. 19-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 
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da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104161 Nr: 2935-84.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIDERIO GERALDO MAGALHAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 118-verso, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156473 Nr: 5089-02.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.No mais, o pedido de 

fls. 106/107 não prospera na medida em que se contrapõe à intepretação 

do artigo 1.026 e do artigo 1.012, inciso V, ambos do CPC, isto é, os 

embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo e eventual 

apelação também não terá no ponto em que se revogou a tutela 

antecipada, que é consequência automática da sentença de 

improcedência.Nesse sentido:“APELAÇÃO CIVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

FERROVIÁRIO E PENSIONISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. 

REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA UNIÃO. 

NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A autora 

não requer apenas a diferença de complementação de pensão concedida 

a menor, mas a própria complementação de pensão, pelo que o fato de 

não estar cadastrada no sistema de complementação de aposentadoria 

em nada influi em sua legitimidade ativa ad causam. 2. Quanto à tutela 

antecipada concedida, face à sentença de improcedência dos pedidos, 

deve ocorrer sua imediata suspensão, resguardando-se, todavia, o direito 

da parte de não devolver as parcelas já recebidas sob esse a título, diante 

do seu caráter alimentar e considerando, ainda, que foram recebidas de 

boa-fé.A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à da União, para 

revogar, de imediato, a tutela antecipada concedida, sendo dispensada a 

parte autora da repetição das parcelas recebidas até a cessação dos 

seus efeitos.” (AC 0024362-11.2004.4.01.3800, DESEMBARGADOR 

FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:18/09/2013 PAGINA:119.) (negrito nosso)Posto isso, INDEFIRO o 

pleito em questão. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150719 Nr: 10818-43.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (30/05/2012 – fl. 16), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (10/01/2013 – fl. 19-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169045 Nr: 9828-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (30/07/2014 – fl. 31), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (25/06/2014 – fl. 130-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 
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CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159193 Nr: 7931-52.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONI TEIXEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença proferida às fls. 

81/83 fora anulada, consoante às razões expostas às fls. 109/115, bem 

como que fora determinado, equivocadamente, o cumprimento da 

sentença (fls. 116/117-verso).

Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, razão pela qual DETERMINO:

1. A NOMEAÇÃO, em substituição, do Dr. Francisco Canhoto, para a 

realização de perícia médica. Nessa oportunidade, FIXO os seguintes 

quesitos, que deverão ser respondidos pelo perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

2. No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos da decisão de fls. 

30/31-verso.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198278 Nr: 13396-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE FATIMA DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137831 Nr: 8198-92.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 2147-94.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, LUCIO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Ademais, diante do teor da petição de fl. 131, REDESIGNO a perícia 

médica, devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário para a 

designação de nova data.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 41/42-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168798 Nr: 9522-15.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILDA BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (09/10/2013 – fl. 31), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (02/09/2014– fl. 40-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal. Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, 

conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o 

art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da 

Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193805 Nr: 9965-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA DELMONICO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174567 Nr: 16466-33.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (12/07/2014 – fl. 101), com incidência de juros de mora a partir 

da citação (10/09/2014 – fl. 103-verso), quanto às parcelas anteriores, e, 

no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169222 Nr: 10097-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (12/02/2014 – fl. 41), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (26/05/2014 – fl. 47-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 
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despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185361 Nr: 3036-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (16/10/2014 – fl. 58), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (19/03/2015 – fl. 62-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 12277-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (18/02/2014 – fl. 28), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (28/07/2014 – fl. 32-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171628 Nr: 13175-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI GUSTMANN ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2523-85.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (15/04/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/03/2011 – fl. 53-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 
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que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192639 Nr: 9029-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVERALDO DE JESUS PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140900 Nr: 211-68.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR JOSETTI DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168173 Nr: 8599-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAINE CRISTINA PIM BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (12/07/2018 – fl. 103), com incidência de juros de mora a partir 

da citação (06/06/2014 – fl. 40-verso), quanto às parcelas anteriores, e, 

no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, 

conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o 

art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da 

Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152583 Nr: 1231-60.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fls. 180-verso, INTIME-SE o requerido junto a APS 

– ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 

16º andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por 

agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob pena de incidir sobre o 

servidor recalcitrante.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136095 Nr: 6321-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA MATILDE VIEIRA UEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 
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anotações e retificações de estilo.Pois bem(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175537 Nr: 17499-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188722 Nr: 5643-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(09/06/2014 – fl. 32), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(07/05/2015 – fl. 36-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131243 Nr: 944-68.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (07/01/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (07/04/2011 – fl. 16-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178473 Nr: 20601-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMISON CORDEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido para esclarecer que o benefício será mantido pelo período de 180 

dias a partir do laudo pericial, sem prejuízo de eventual pedido 

administrativo de prorrogação.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164649 Nr: 2713-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDO AGUILLAR RICALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (07/02/2013 – fl. 47), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (08/05/2014 – fl. 54), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193674 Nr: 9872-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA SCAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o efeito infringente dos embargos declaratórios de fls. 

86/87, INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133000 Nr: 2911-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR GARCIA VOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133304 Nr: 3239-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON JOSE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 7335-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22841 Nr: 2496-49.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247, JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:3650

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 205231 Nr: 18851-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MACEDO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o efeito infringente dos embargos declaratórios de fls. 

84/85, INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178080 Nr: 20212-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA MARTINS DE OLIVEIRA DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (06/06/2014 – fl. 27), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (13/11/2014 – fl. 39-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179573 Nr: 21640-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(07/07/2014 – fl. 18), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(11/12/2014 – fl. 30-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146286 Nr: 6007-40.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA BOZA FERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CIÊNCIA à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156656 Nr: 5276-10.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.Pois bem. (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 7836-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 186, INTIME-SE a parte autora por edital.

Após, CONCLUSOS para extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286006 Nr: 13888-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE BARRETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os requisitos legais, 

INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. CITE-SE o Requerido 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir 

da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra, 01 de outubro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290760 Nr: 17639-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos, com fundamento nos 

artigos 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais.Junte-se cópia da presente decisão 

aos autos em apenso. Após, havendo o trânsito em julgado, 

arquive-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da 

Serra, 02 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287032 Nr: 14786-71.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, PATRICIA 

PASSARELLO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:24.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 14786-71.2018 - cód. 287032Vistos.1. Recebo a inicial com 

sua emenda, uma vez que de acordo com os requisitos legais contidos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil. 2. Designo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 13h30min, audiência de tentativa de conciliação a 

ser realizada no Núcleo de Mediação.3.Cite-se o requerido, bem como o 

intime da data da audiência acima designada, observando-se o art. 695, § 

1º do CPC.(...) Assim, tendo em vista o acima exposto, nos termos do art. 

300, §3º do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da Serra, 02 

de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153420 Nr: 2082-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Processo n° 2082-02.2013.811.0055 (Cód. 153420)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

que o feito será extinto com resolução de mérito quando o devedor 

satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

A par da documentação constante nos autos resta evidente que a 

executada é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50, razão pela qual, deixo 

de condenar a requerida ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I 

do CPC.

 De igual modo fica suspensa a execução dos honorários advocatícios, 

em respeito ao determinado no art. 98, §3º do CPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127866 Nr: 6789-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. K. S. SANCHES & CIA LTDA, MAGNA KATIA 

SILVA SANCHES, NEUSA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 
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legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148204 Nr: 8071-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8071-23.2012 (Cód. 148204)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155421 Nr: 4048-97.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4048-97.2013 (Cód. 155421)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166068 Nr: 5199-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINI VOLKMER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5199-64.2014(Cód. 166068)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167989 Nr: 8354-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAIDE MARQUES BORTOLUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 8354-75.2014 (Cód. 167989)

VISTOS, ETC.

Analisando os memoriais apresentados pelas partes, verifico que ambos 

não observaram os estritos limites delineados na sentença que, 

posteriormente, foi confirmada na íntegra pelo Tribunal de Justiça.

Em decorrência, determino que os autos sigam com vista ao Contador 

Judicial para que elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão 

proferidos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179110 Nr: 21183-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CARDOSO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21183-88.2014 – Cód.179110

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 594-32.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA COSTA PESSOA, ILCA PESSOA 

NUNES GUERRA, DROGARIA VIP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL ANTONIO ABREU - 

OAB:19626, MARIA LUIZA ABREU - OAB:44.005-SC

 Execução Fiscal nº. 594-32.2001 CÓD. 14787

VISTOS ETC.

A executada vem aos autos requerendo a liberação dos valores 

bloqueados via BACENJUD às fls. 102, eis que são provenientes de 

depósitos de poupança e inferiores a 40 salários mínimos, sendo 

impenhorável nos termos do art. 649, X, do CPC.

O artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil estabelece que são 

impenhoráveis os valores relativos a caderneta de poupança, até o limite 

de 40 (quarenta) salários-mínimos.

 O extrato bancário acostado aos autos as fls. 108, comprova que os 

valores bloqueados via Bacenjud encontrava-se em caderneta de 

poupança de titularidade da executada, bem como que o valor retido se 

enquadra no limite de impenhorabilidade previsto no inciso X do artigo 833 

do CPC.

Sendo assim, nos termos do art. 833, X do CPC, DETERMINO O IMEDIATO 

DESBLOQUEIO da quantia referida.
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Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor da executada, a serem depositados na 

conta corrente informada indicada às fls. 107.

No mais determino que sejam cumprida as demais determinações de fls. 

100.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Tangará da Serra, 28 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227160 Nr: 16026-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EURICO DE SOUZA, ROSANGELA MARIA 

EILERT DE SOUZA, ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, para que, conforme o 

art. 103 NCPC, regularize sua representação nos autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228089 Nr: 16782-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL ORGAN, SANDRO RUI FERREIRA, 

TGA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, RENATO ARNAUT AMADIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:OAB/MT 21968/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, para que, conforme o 

art. 103 NCPC, regularize sua representação nos autos.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239620 Nr: 7275-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIGAIL CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 Execução Fiscal nº 7275-56.2017 cód. 239620

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Abigail Carvalho de Souza, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O feito foi sentenciado às fl.18, ocasião em que a executada foi 

condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cujo o 

pagamento já foi efetuado, restando apenas às sucumbências 

processuais.

Às fls. 38/39 a executada, através da sua advogada Azenate Fernandes 

de Carvalho, requereu a concessão dos benefícios da Gratuidade da 

Justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as 

custas do processo.

É o relato. Decido.

A par da documentação constante nos autos resta evidente que a 

executada é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50.

Sendo assim, CHAMO OFEITO À ORDEM e deixo de condenar a requerida 

ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239890 Nr: 7697-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PESSOA, ARAO PAIM DO 

NASCIMENTO, FUNDI AÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME, 

ROSEMEIRE PESSOA, MARCIO JEANDRE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se o subscritor da manifestação retro para que acoste ao 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a procuração que 

eventualmente lhe fora outorgada pela parte executada.

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108016 Nr: 6690-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282

 Processo n° 6690-19.2008 (Cód. 108016)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 27 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124448 Nr: 3444-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 124448

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 270v foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191518 Nr: 7898-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 191518

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 121v foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125975 Nr: 4913-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA BALDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125975

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 194 foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129798 Nr: 8638-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SOLENIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129798

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 195 foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires
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Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132332 Nr: 2188-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOBRINHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 132332

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 156 foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133466 Nr: 3431-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 133466

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 125v foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133990 Nr: 4001-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, FLORIPE CANDIDA 

TANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 133990

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 As fls. 182v foi a parte autora devidamente intimado do levantamento dos 

valores por seu patrono.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162172 Nr: 13325-40.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 13325-40.2013.811.0004 - Cód. 162172

VISTOS.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161937 Nr: 12926-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12926-11.2013 – Cód.161937

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277193 Nr: 6721-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLENE EVANGELISTA, MESSIAS 

EVANGELISTA, MARIA GORETE EVANGELISTA, EDINALVA 

EVANGELISTA, MARINALVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6721-87.2018 (Cód. 277193)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório retro, a fim de, determinar o cancelamento da audiência 

de conciliação designada para o dia 28 de setembro de 2018 às 13h00min, 

ciente disso, ordeno a citação dos réus para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Sob pena do art. 344 do NCPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127906 Nr: 6854-13.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERNANDES PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (06/10/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (03/03/2011 – fl. 20-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128455 Nr: 7312-30.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (03/11/2010 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (15/04/2011 – fl. 23-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148598 Nr: 8500-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (12/09/2012 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (17/10/2012 – fl. 20-verso), quanto às parcelas 
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anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162713 Nr: 14319-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO SAMULEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117530 Nr: 7504-94.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariston Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ariston Pereira Costa 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Dê ciência acerca do levantamento de valores via edital, conforme 

preceitua do art. 450, § 3º, da CNGC.

P. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165818 Nr: 4757-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento do 

benefício previdenciário (22/07/2013 – fl. 21), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (22/08/2014 – fl. 52-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181365 Nr: 23431-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI RUFINO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “ação previdenciária para concessão de auxílio doença ou 
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aposentadoria por invalidez” ajuizada por JURANDI RUFINO REZENDE em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados, alegando, em apertada síntese, que reúne todas as 

condições legais para auferir o benefício pretendido.

Compulsando os autos, constato a informação de que a parte autora veio 

a óbito (fls. 102/103).

Instado a manifestar-se o procurador da parte autora quedou-se inerte (fl. 

106).

Assim, considerando a juntada da certidão de óbito e a inércia do 

procurador da parte autora, forçoso concluir que não remanesce o 

interesse processual do requerente.

 Neste sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

Dispositivo

Posto isso, constatando-se a falta de interesse processual superveniente, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204209 Nr: 18125-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126801 Nr: 5728-25.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (08/09/2010 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (15/04/2011 – fl. 20-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133364 Nr: 3300-36.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (05/04/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (30/05/2011 – fl. 47-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185787 Nr: 3385-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CORNELIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (18/09/2014 - fl. 27), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (10/04/2015 – fl. 51-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal. Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135546 Nr: 5749-64.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIRA DE QUADROS BRIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (16/06/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (05/09/2011 – fl. 44-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 194964 Nr: 10828-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O, WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida do laudo médico aportado às fls. 74/78 verifico a 

necessidade de esclarecimentos do “expert”, deste modo, INTIME-SE o 

perito nomeado para complementar o laudo pericial, respondendo de forma 

clara e objetiva os quesitos “13”, “14” e “15”.

 Após a resposta dos quesitos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca da complementação do laudo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138827 Nr: 9251-11.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MACIEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (10/10/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (10/11/2011 – fl. 15-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137710 Nr: 8074-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ivone Pereira Pontes 
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em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente informa à fl. 123 

que houve o integral cumprimento da obrigação, não havendo mais nada a 

requerer.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Ante a manifestação da parte exequente, bem como diante da 

comprovação de fl. 118, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 P. I. C.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201799 Nr: 16182-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 98 e 106, DETERMINO a realização 

de nova perícia médica, devendo o Sr. Perito ser intimado para indicar a 

data, horário e local para a realização da perícia, consignando que este 

deverá ser advertido que o laudo pericial deverá observar a exigência 

contida no art. 473 do CPC.

Vale ressaltar que as perícias médicas são realizadas em local indicado 

pelo próprio perito no momento do agendamento.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175464 Nr: 17411-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLORES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao petitório de fl. 227-verso, verifico a necessidade de 

esclarecimentos do “expert” quanto à incapacidade parcial ou total da 

parte autora, para tanto, INTIME-SE o perito nomeado para complementar o 

laudo pericial, devendo, responder, na íntegra, os quesitos de fls. 198/200.

 Após a resposta dos quesitos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

da complementação do laudo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128195 Nr: 7096-69.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LAMPUGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (21/10/2010 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (27/04/2011 – fl. 47-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 11874-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento do 

benefício previdenciário (12/07/2013 – fl. 62), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (02/09/2014 – fl. 57-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida.Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 133307 Nr: 3246-70.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (01/04/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (06/06/2011 – fl. 35-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143584 Nr: 3123-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA ajuizou a vertente demanda para 

concessão de aposentadoria rural por idade em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo fazer jus à percepção do benefício de aposentadoria 

rural por idade.

Juntou os documentos de fls. 09/18.

A exordial foi recebida a fl. 19, oportunidade em que fora indeferida a 

tutela antecipada.

Citada, a Autarquia Previdenciária apresentou contestação às fls. 20/35, 

alegando, em síntese, a improcedência dos pleitos formulados na exordial. 

Juntou os documentos de fls. 36/41.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, como se vê às fls. 

54/54-verso, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora 

(fl. 55/57), com a apresentação dos memorais (fl. 54-verso).

 Os autos vieram-me conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

“Ab initio”, importa dizer que o mérito da pretensão deduzida em juízo 

(percepção da aposentadoria rural por idade) cinge-se ao enquadramento 

ou não da parte autora na condição de segurado especial que alude o art. 

11, VII, §§ 1º, 8º a 10, da Lei 8.213/91 (trabalhador rural em regime de 

economia familiar), bem como na (in)observância do período de carência 

legalmente exigido.

Insta ressaltar, por oportuno, que o conceito normativo de “regime de 

economia familiar”, indispensável à caracterização do segurado especial, 

encontra-se expressamente delineado no § 1º do art. 11 da retrocitada 

Lei, “in verbis”:

 “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.”

 Por fim, acerca da produção de provas para averiguação dos requisitos 

essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a Lei 8.213/91 

prescreve, em seu artigos 55, § 3º, que:

“A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”.

Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo (“numerus 

apertus”), podendo se falar, nesse ponto, que o legislador tão-somente 

positivou alguns dos documentos que já vinham sendo admitidos, “de lege 

ferenda”, pela jurisprudência do STJ como início de prova material.

Em consonância com essa diretriz pretoriana, colaciona-se acórdão 

proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

De tudo quanto foi dito, é possível, de modo sintético, condicionar a 

procedência do pedido à coexistência dos seguintes requisitos: a)- 

condição de trabalhador(a) rural; b)- regime de economia familiar; c-) 

comprovação, a se iniciar por um mínimo lastro probatório documental, do 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido.

 Muito bem.

Visando se desincumbir do ônus probatório, a começar pelo início de 

prova material, a parte autora carreou aos autos o documento de fl. 14, 

onde consta sua profissão como lavrador.

Ademais, os indícios materializados na prova documental de que a parte 

autora satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido 

restaram corroborados por convincente prova testemunhal. Afinal, a 

prova oral produzida deixa claro que a parte autora laborou no campo por 

tempo suficiente para lograr êxito na vertente demanda.

 Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

tempo superior ao exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91, uma vez que 

completou 60 anos em 1992 e, portanto, deveria comprovar 60 meses de 

trabalho rural em regime de economia familiar.

No ponto, vale ressaltar que as provas juntadas nos autos são firmes no 

sentido de que a parte autora laborou como trabalhadora rural por mais de 

29 (vinte e nove) anos.

Depois, é preciso ressaltar que o tempo de trabalho rural não é 

prejudicado pela existência de contribuições individuais, pelo deferimento 

de pensão por morte ou a descontinuidade que não supera 03 (três) anos, 

conforme os seguintes julgados:

 “(...) Para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, a 

descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/91 é aquela que não 

importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que 

o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período 

de 3 (três) anos.” (...) (TNU – Processo nº: 2007.83.04.50.0951-5 – Rel.ª 

Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva – DJ 13/10/2009)

“(...) A existência de INFBEN informando que a parte autora percebe 

pensão por morte, não prejudica seu direito, porque: a) não configura, por 

si só, vínculo urbano de trabalho, ante a inexistência de qualquer outro 

dado que referende o ramo de atividade lançado no sistema do INSS, por 

ocasião do deferimento daquela prestação, bem como pela ausência dos 
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dados concernentes aos recolhimentos das contribuições 

sócio-previdenciárias, promovidas por ela e por seu(s) empregador(es); 

b) a pensão por morte não retira a qualidade de segurada (art. 11, § 9º, I, 

da Lei 8.213/91); c) As contribuições efetuadas, na filiação "contribuinte 

individual" não são óbice à sua pretensão, ante a previsão do art. 25, § 1º 

da Lei nº 8212/91: "O segurado especial de que trata este artigo, além da 

contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, 

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei". (TRF-1 – AC 

0075357-83.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/06/2017) 

(negrito nosso)

No entanto, “a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível

com o labor rurícola, como o de natureza urbana” (STJ - REsp 

1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Assim, diante da análise probatória, vislumbro todos os requisitos exigidos 

para a concessão do benefício, o que me leva a julgar procedente o pleito 

da parte autora, fazendo, portanto, jus ao benefício previdenciário.

Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...)

 (AC 00017745520174019199, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:23/05/2017 

PAGINA:.)

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (09/04/2012 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/05/2012 – fl. 19-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.

Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.

DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

P.I.C.

Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170058 Nr: 11186-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Nards Noronha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166060 Nr: 5183-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO XAVIER CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (23/10/2013– fl. 113), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (16/04/2014 – fl. 91-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135899 Nr: 6114-21.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 
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ajuizamento da demanda (30/06/2011 – fl. 04), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (28/09/2011 – fl. 22-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191071 Nr: 7594-92.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO DE MATOS CHERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133001 Nr: 2913-21.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO VOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (22/03/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (09/06/2011 – fl. 31-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 9085-71.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169550 Nr: 10510-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170022 Nr: 11135-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PACHECO WERMOND
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136963 Nr: 7276-51.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BORGES ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (08/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/09/2011 – fl. 15-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163568 Nr: 744-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENICE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:b.1) INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte:b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já 

homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o 

cumprimento de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o 

benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o cálculo do 

retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento; b.3) caso já 

tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e determino as 

anotações e retificações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178076 Nr: 20208-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 138, providenciando à 

intimação do demandado, nos termos do art. 485, § 6°, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137109 Nr: 7418-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MACIEL BATISTA DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 146/147).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137256 Nr: 7593-49.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA MARIA DE FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (18/08/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (02/09/2011 – fl. 21-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133187 Nr: 3110-73.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (29/03/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (29/06/2011 – fl. 41-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3339-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 209-verso, bem como a petição de fl. 212 , 

INTIME-SE a parte autora por edital.

Após, CONCLUSOS para extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 195194 Nr: 11001-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(14/04/2015 – fl. 30), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(20/08/2015 – fl. 35-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193370 Nr: 9574-74.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA CELITTI DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 
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OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(14/07/2014 – fl. 22), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(22/07/2015 – fl. 28-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100023 Nr: 7097-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIR JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por DEJANIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação (fl. 

251).

Assim, considerando a inércia da parte autora, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

P. I. C.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201882 Nr: 16246-98.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142182 Nr: 1568-83.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença proferida às fls. 

85/88 fora anulada, consoante às razões expostas às fls. 107/113, bem 

como que fora determinado, equivocadamente, o cumprimento da 

sentença (fls. 115/116-verso).

A parte autora peticionou às fls. 117/118, pugnando pela revogação da 

decisão de fls. 115/116-verso, assim como pela realização de nova perícia 

médica.

Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, razão pela qual DETERMINO:

1. A NOMEAÇÃO, em substituição, do Dr. Francisco Canhoto, para a 

realização de perícia médica. Nessa oportunidade, FIXO os seguintes 

quesitos, que deverão ser respondidos pelo perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

2. No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos da decisão de fls. 

53/53-verso.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181792 Nr: 23880-82.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER CERQUEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (10/12/2014 – fl. 21), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (03/03/2015 – fl. 38-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 36/37-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116348 Nr: 6397-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE MIRANDA DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por IRACEMA DE MIRANDA DELISE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 148/152).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208965 Nr: 1178-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No vertente caso, a sentença se mostra absolutamente inteligível. Não há 

contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). E, 

ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 

conclusão ora impugnada.Ademais, certa ou não a compreensão 

fática/jurídica lançada na decisão embargada, como não se depara com 

quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso 

aviado não é próprio para o fim pretendido, tampouco para fins de 

prequestionamento.Nesse sentido:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO 

DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. Ausência dos 

pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, 

contradição ou omissão no acórdão embargado. Rediscussão. 

Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já 

apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos 

de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões 

decididas. Prequestionamento. Torna-se inviável a apreciação dos 

embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento, quando 

o embargante não indica nem justifica como a decisão negou vigência ou 

afrontou as referidas normas prequestionadas para julgamento da 

presente demanda, e tal ônus lhe competia, ex vi, dos arts. 102, inciso III e 

105, inciso III, ambos da Constituição Federal. REJEITARAMOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME”. (Embargos de Declaração Nº 70077802312, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 28/06/2018) (negrito nosso)Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149885 Nr: 9875-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 108, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, CUMPRA-SE de acordo com os termos da decisão de fls. 

82/82-verso.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 5575-55.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALDEIR DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais no prazo legal.
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Após, conclusos para sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173933 Nr: 15732-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LUCHTENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (12/05/2014 – fl. 24), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (07/10/2014 – fl. 38-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 37/38-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229892 Nr: 18384-04.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio doença desde a data da cessação do benefício 

(03/11/2016 – fl.60), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(09/12/2016– fl. 68-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Tendo em conta que o laudo pericial se mostrou hábil 

para fundamentar o vertente “decisum”, considera-se homologado, se não 

constar ato judicial expresso nesse sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117813 Nr: 7825-32.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (22/09/2009 – fl. 08), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (14/12/2009 – fl. 37-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182572 Nr: 381-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENY BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício (17/11/2014 – fl. 20), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (02/03/2015 – fl. 32-verso), quanto às 
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parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 30/31-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181793 Nr: 23882-52.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO WINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169952 Nr: 11053-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUADIMAURA ARLINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(26/11/2013 – fl. 31), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(28/07/2014 – fl. 72-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178304 Nr: 20429-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LEANDRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em atenção ao princípio da 

causalidade, condenando a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono da requerida, os quais 

estabeleço em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.Finalmente, 

determino o imediato cancelamento do benefício implantado em favor do 

requerente por força de decisão judicial exarada neste feito.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138091 Nr: 8481-18.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR LOURDE BRAGAGNOLO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (21/09/2011 – fl. 05), com incidência de juros de 

mora a partir da citação (05/10/2011 – fl. 22-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 
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de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173568 Nr: 15310-10.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BOABAID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189703 Nr: 6458-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINEIA DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185544 Nr: 3190-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (19/03/2015 – fl. 48-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 46/47-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135840 Nr: 6047-56.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (08/03/2016 - fls. 170/171), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (10/03/2011– fl. 28-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236998 Nr: 3995-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3995-77.2017.811.0055 cód. 236998

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: VALDIR SARAIVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valdir Saraiva, Cpf: 35246715191, Rg: 

496715 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Nove, Nr 1507-S, 

Bairro: Vila Sta Terezinha, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136995 Nr: 7298-12.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (25/02/2015 - fl. 122), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (24/08/2011– fl. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143262 Nr: 2775-20.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/11/2017 - fl. 99/100), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (24/04/2012– fl. 19-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137355 Nr: 7719-02.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMY DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (28/02/2015 - fl. 92), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (07/04/2011– fl. 34-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 
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da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139559 Nr: 10049-69.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VARELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (21/07/2016 - fl. 133), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/12/2011– fl. 41-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138731 Nr: 9155-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (08/09/2016 - fls. 95/96), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (18/11/2011– fl. 16-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168022 Nr: 8408-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ REGIS GALVÃO FILHO - 

OAB:147.387, ORLANDO RICARDO MIGNOLO - OAB:140.147

 Mos termos da legislação vigente, e em atenção ao pedido retro, intimo a 

parte requerida, de que os autos estão em cartório a sua disposição pelo 

período de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135879 Nr: 6091-75.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE VASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (22/03/2017 - fl. 122), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011– fl. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 
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do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163359 Nr: 352-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTA WASER KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 352-19.2014.811.0055 cód. 163359

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CHRISTA WASER KRAUSE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Christa Waser Krause, Cpf: 

75980312153, Rg: W662059-U Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua Julio Martinez Benevides (11) Nº 801-E, Bairro: Centro, 

Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 179833 Nr: 21837-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONILDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (03/07/2014 – fl. 21), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (14/01/2015 – fl. 44-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 42/43-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178081 Nr: 20214-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (31/01/2014 – fl. 59), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (11/12/2014 – fl. 43-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 41/42-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154092 Nr: 2730-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUSCELI PAULA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício previdenciário (19/02/2013 - fl. 15), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (29/05/2013 - fl. 22-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida às fls. 91/91-verso.Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126338 Nr: 5279-67.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA OLIMPIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (01/12/2014 – fl. 167), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (14/02/2011– fls. 34), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234925 Nr: 997-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 997-39.2017.811.0055 cód. 234925

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Dagmar Juliana Bernardi Jacob, Cpf: 

77608577991, Rg: 15532941 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

advogada, Endereço: Rua José Florêncio Godrin ( 15) Nº 1124-S, Bairro: 

Jardim Acácia, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125248 Nr: 4225-66.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARTINS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 
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PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (06/04/2016 – fl. 115-v), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (31/08/2010 – fl. 20-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144401 Nr: 4006-82.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA REBECA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 169, entendo por bem DESTITUIR o perito 

nomeado à fl. 153.

Dessa feita, NOMEIO como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução n. 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, FIXO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende ser necessária a majoração do 

valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 187464 Nr: 4591-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA MATIAS, FABRICIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 121.

 Após, independentemente das providências constantes do pedido retro, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a habilitação 

dos demais herdeiros do “de cujus” nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121771 Nr: 898-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o 

cálculo apresentado (fls. 93/95), bem como para pugnarem o que 

entenderem de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132040 Nr: 1849-73.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONSOLADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (17/08/2016 – fl. 156-v), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (02/05/2011– fl. 23-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 7588-27.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES HIPOLITO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (09/05/2016 – fl. 158), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/09/2011– fl. 46-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137602 Nr: 7966-80.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA RODRIGUES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (15/04/2015 – fl. 75), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011– fl. 17-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125364 Nr: 4376-32.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (02/07/2015- fl. 123), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (13/08/2010– fls.18), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173405 Nr: 15090-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício (30/09/2014 – fl. 84), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (10/09/2014 – fl. 68-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 67/68-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 9236-42.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DINALVA GUIMARAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (24/06/2015- fl. 109), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (18/11/2011– fls.14-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 471-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (28/12/2016- fl. 177), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (14/02/2012– fls.43-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 7372-66.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDA REDEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (07/03/2016- fl. 109), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/09/2011– fls.19-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131257 Nr: 958-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA BEZERRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (25/11/2016 – fl. 110), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (07/04/2011 – fl. 14-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 
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somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137441 Nr: 7793-56.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (25/08/2016- fl. 136), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011– fls. 19-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 8275-38.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA SOARES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (08/03/2016 - fls. 170/171), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (10/03/2011– fl. 28-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138115 Nr: 8504-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (01/12/2016 – fl. 123), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (05/10/2011- fls. 38-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133469 Nr: 3438-03.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICENTINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (02/01/2017 – fl. 150), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (14/07/2011- fls. 28-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 
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vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133003 Nr: 2915-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FELESMINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (14/01/2015- fl. 92), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (23/05/2011– fls. 23), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126498 Nr: 5458-98.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MANARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (22/03/2017 – fl. 122), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (04/05/2011- fls. 28-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136267 Nr: 6505-73.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (15/12/2015- fl. 200), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (30/08/2011– fls. 62-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153407 Nr: 2069-03.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (12/11/2015 – fl. 128), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (11/04/2013 - fls. 29-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213341 Nr: 4750-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que a pesquisa junto ao 

sistema Infojud restou infrutífera, consoante extrato de fls. 77/80.

Assim, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60957 Nr: 2563-72.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615, LUCIANA PALMIERI FERREIRA - OAB:8064, ROGERIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Vistos em correição,

Considerando o requerimento do exequente à fl. 458/459, intime-se o 

executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

inciso I do §1º do artigo 876 do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Juízo Deprecado para que preste informações acerca da 

avaliação do veículo SEMI REBOQUE placa: AHC8071, encaminhando-se 

cópia do laudo de avaliação e decisão homologatória.

Outrossim, na oportunidade, comunique-se o Juízo Deprecado quanto a 

manifestação de interesse do exequente na adjudicação do veículo SEMI 

REBOQUE placa: AHC8071, suspendendo-se demais atos de expropriação 

somente em relação ao mencionado bem, até ulterior decisão.

Decorrido o prazo do executado sem a apresentação de impugnações, 

defiro a adjudicação do veículo SEMI REBOQUE placa: AHC8071, no valor 

atribuído em avaliação devidamente homologada pelo Juízo Deprecado, 

devendo ser expedido o respectivo auto e o mandado de entrega ao 

adjudicante.

Expedido o auto de adjudicação, intime-se o exequente para que promova 

o regular prosseguimento do feito, com a apresentação de planilha 

atualizado do débito, compensando-se os valores do veículo adjudicado.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189805 Nr: 6576-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648

 Vistos em correição,

Considerando que os documentos trazidos autos pela executada não 

permitem aferir se a totalidade dos valores bloqueados condiz com 

aqueles advindos do trabalho da mesma, oficie-se ao Banco Santander 

S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe extrato dos meses 

de dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018 das contas bancárias 

n.º 01-002536-2 e n.º 60-003065-1 em nome de Rozane Maria Salgado 

Stopa, esclarecendo-se, inclusive, se a conta n.º 01-0025363-2 é utilizada 

unicamente para fins de recebimento de verba salarial da mesma.

Considerando que a conciliação deve ser estimulada, inclusive no curso 

do processo judicial, consoante o §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil, e a importância de se oportunizar as partes os meios para a 

composição do conflito, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informem se desejam a realização de audiência de 

conciliação.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217080 Nr: 7520-04.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais (fl. 208, 211 e 218 

e 220), destituo o Dr. Brasil Sales Neto Filho para realização de perícia, 

devendo o mesmo ser notificado da referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 
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expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fl. 

147/149.

Em caso de concordância do valor proposto, e comunicada a data de 

realização da perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos, sendo 

estes últimos por carta. Juntado o laudo, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias, inclusive sobre a necessidade de outras provas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135197 Nr: 5355-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANI PEREIRA CHIERIGATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL - JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos em correição,

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais, nos 

temos do §2º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da 

sucumbência é suspensa, consignando-se que podem ser executados 

nos cincos anos subsequentes, caso o credor demonstre que a situação 

de hipossuficiente deixou de existir (artigo 98, §3º, CPC).

Ressai dos autos que não houve a comprovação de que não mais 

subsistem os requisitos para a manutenção dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita outrora deferida a requerente, sendo baseada, somente, 

no decurso do prazo desde a concessão do benefício.

Assim, em razão da assistência judiciária gratuidade deferida, reputo que 

a exigibilidade dos honorários sucumbências encontra-se suspensas, 

razão pela qual indefiro os pedidos de fls. 326 e 331/332.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

arquive-se com as anotações e cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso 

Fontelles - OAB:119.910 OAB/RJ

 [...]O exequente manifestou-se quanto a impugnação às fls. 570/575).Os 

termos da impugnação foram analisados sendo afastadas as alegações 

de excesso de execução em razão da preclusão, todavia, foi reconhecido 

erro metodológico no cálculo anterior sendo então homologado o cálculo 

de fls. 604/606.Apresentado recurso de apelação pelo executado contra a 

decisão que homologou o cálculo do débito perseguido, o mesmo foi 

desprovido conforme acórdão de fls. 701/705.Com o retorno dos autos a 

este Juízo o cálculo fora atualizado pelo Contador Judicial (fls. 712) e as 

partes intimadas da nova atualização do débito.Em seguida o executado 

aportou petitório nos autos informando novo pagamento nos termos da 

nova atualização (fls. 719/v).O exequente concordou com o cálculo, 

postulando a liberação dos valores e a intimação do executado para 

realização da baixa do gravame.Em seguida os autos vieram conclusos.É 

o relato do necessário. Fundamento e Decido.Considerando o pagamento 

pelo executado à fl. 719/v, proceda-se a vinculação deste valor e em 

seguida o levantamento em favor do autor, observando a conta indicada à 

fl. 720 e os termos do Provimento nº 68/2018 CNJ.Após a liberação dos 

valores depositados à fl. 719/v ao exequente, em razão da duplicidade do 

pagamento do débito pelo executado, intime-o para que informe conta para 

liberação dos valores remanescentes presentes nos autos conforme 

extrato às fls. 537 e 710/711.Apresentada conta, expeça-se alvará para 

liberação dos valores remanescentes em favor do executado, observando 

sempre o disposto no Provimento nº 68/2018 CNJ.No que concerne o 

pedido de fls. 720 e 721, considerando-se que a baixa do gravame não 

faz parte das pretensões deduzidas na presente lide, indefiro de plano o 

pedido, contudo, com fulcro no principio da cooperação, oportunizo a 

manifestação do executado sobre o teor da petição de fls. 720 e 721 para 

ciência e providências que repute necessária.Liberados os valores, e não 

havendo outros requerimentos, voltem-me conclusos para sentença de 

extinção do presente cumprimento de sentença.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202395 Nr: 16650-52.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, HOCHTIEF 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA NEVES MORAL 

MARQUES - OAB:286.478/OAB/SP, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, JOAQUIM MANHAES MOREIRA - OAB:52677, MARCIO 

DE AVILA M. FILHA - OAB:MS-14475, RICARDO MALACHIAS 

CICONELO - OAB:130.857 - SP

 Vistos em correição,

Considerando as informações prestadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde à fl. 223, nomeio o médico ortopedista Dr. Claudio Amancio Taveira 

– CRM/MT 4108 para a realização da perícia nos autos, escrupulosamente 

o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito judicial para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes , assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito deverá ser cientificado, ainda, do valor a título de honorários 

periciais depositados e vinculados aos autos (fl. 224).

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Apresentado o laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive sobre a 

necessidade de produção de outras provas.

Entregue o laudo e apresentados eventuais esclarecimentos, proceda-se 

o levantamento de alvará em favor do perito judicial, nos termos do artigo 

465, §4º do Código de Processo Civil, ressaltando-se que os valores 

serão corrigidos monetariamente na Conta Judicial.

Sem prejuízo das deliberações supra, reitere-se intimação da requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os comprovantes de 

desconto e transferência dos valores a título de seguro à empresa 

seguradora, notadamente as folhas de pagamento correspondentes aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2007.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP
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 Vistos em correição,

Cuida-se os autos de ação revisional de contrato ajuizada por Orivaldo 

Gonçalves em desfavor de Banco Daycoval S/A, na qual reconheceu 

parcialmente o direito do requerente, conforme sentença de fls. 133/138.

Instaurado o procedimento de cumprimento de sentença, o Contador 

Judicial aferiu a existência de saldo credor em favor do exequente (fls. 

186/188 e 237).

Praticados vários atos processuais, o banco executado efetuou o 

pagamento do saldo (fls. 204 e 242), com posterior expedição de alvará 

em favor do exequente (fls. 250/252).

Instado acerca da irresignação do exequente quanto existência de 

gravame no veículo alienado em garantia do contrato dos autos, o banco 

executou informou que o mencionado contrato continua aberto (fl. 263).

Desse modo, intime-se o executado Banco Daycoval S/A para que 

proceda à baixa do contrato de financiamento de bens garantido por 

alienação fiduciária n.º 000076175 formulado em 17/08/2007, ante sua 

quitação integral judicialmente, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Com a resposta, intime-se o exequente.

Posteriormente, na ausência de demais requerimentos, retorne os autos 

ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168295 Nr: 8771-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Incialmente, proceda-se a vinculação do valor bloqueado via sistema 

Bacenjud à fl. 73, com posterior levantamento em favor do exequente.

Considerando a expressa manifestação de desinteresse do exequente na 

penhoro do veículo localizado junto ao sistema Renajud, visto que de difícil 

comercialização (fl.109/110), proceda-se a baixa da restrição veicular de 

transferência de fl. 107.

Após, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281331 Nr: 10072-68.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inove Comércio de Cosméticos LTDA, ADRIANE 

FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, no que tange a impugnação à gratuidade concedida a parte 

autora, tenho que esta não merece prosperar na medida em que a 

requerida não trouxe qualquer documentação que sustentasse suas 

alegações.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, faculto as partes a 

especificação e justificação das provas que pretendem produzir, bem 

como a indicação dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270927 Nr: 1925-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Indefiro o pedido retro, uma vez que se trata de mero pleito de 

reconsideração, visto que já houve a apreciação do pedido de assistência 

judiciária gratuita por Juízo (fl. 112) e pela Quarta Câmara de Direito 

Privado (fls. 156/159), com o seu respectivo indeferimento.

Por conseguinte, determino o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VI, 

da Lei Orgânica da Magistratura.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, encaminhe os autos conclusos 

para extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 1890-84.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMPLICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos em correição,

Inicialmente, considerando a concordância do exequente (fl. 450) e a 

ausência de impugnação do executado (fl. 451), apesar de devidamente 

intimado pessoalmente (fl. 447) e por seus patronos via DJe (fl. 449), 

homologo o laudo de avaliação do veículo Honda CG 150 FAN ESDI placa: 

OBL3281 no valor de R$6.000,00 (fl. 447).

Preliminarmente à análise do pedido retro, intime-se o exequente para que 

manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código de Processo Civil.

Demonstrado interesse, intime-se o executado para se manifestar, nos 

termos do artigo 876, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em caso de manifestação negativa, encaminhe os autos conclusos para 

as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290343 Nr: 17283-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RENATA 

BUENO CONTRERA - OAB:169385
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 [...].Desse modo, analisando detidamente os autos em epígrafe, bem como 

o teor dos autos n.º 2009-45.2004.811.0055 – Código 25784, em apenso, 

notadamente os atos posteriores à formalização da penhora nos imóveis 

pertencentes ao executado, reputo que o próprio executado suscitou nos 

autos da execução a impenhorabilidade do respectivo imóvel de matrícula 

nº 13464 (fls. 212/214), sendo que, conforme o despacho de fl. 241, 

determinou-se expedição de mandado de avaliação e constatação no 

imóvel para aferição do uso como bem de família.Neste sentido, 

considerando que os atos de constrição no imóvel estão em fase 

preliminar, pendendo de cumprimento de diligência para aferição da 

condição de bem de família nos autos da execução, bem como pelo fato 

de haver outra penhora sob o imóvel, conforme cópia da matrícula (fl. 

69/v), não vislumbro nesta fase preliminar perigo de dano irreparável à 

embargante apto ao deferimento em sede liminar de suspensão dos atos 

executórios. Outrossim, e tendo em vista que a comprovação de uso do 

imóvel como bem de família carece de dilação probatória, não restou 

evidenciado, no presente caso, a verossimilhança das alegações aptas ao 

deferimento da medida liminar, fato que não afasta uma melhor análise em 

juízo de cognição exauriente.Assim, ante a ausência da probabilidade do 

direito e do periculum in mora, indefiro o pedido de tutela de urgência 

pleiteada pelos fundamentos supra.Cite-se o embargado para que, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

679 do Código de Processo Civil.Certifique-se nos autos principais o teor 

desta decisão.Sem prejuízo das deliberações supra, aportado nos autos 

da execução em apenso, certidão e laudo de constatação elaborado pelo 

meirinho, proceda-se com o translado de cópias dos respectivos 

documentos a este feito.Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução provisória de sentença ajuizada por Julierme 

Romero em desfavor de Carlos Kazuo Yano, objetivando o recebimento de 

valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 48/51), a qual foi acolhida pelo Juízo, com o reconhecimento 

de excesso à execução e a determinação de apresentação de caução 

pelo exequente para a pratica de atos expropriatórios (fls. 58/59).

Irresignado, o exequente interpôs Agravo de Instrumento n.º 

1013501-31.2017.811.0000 (fls. 65/79), o qual foi acolhido, sendo 

dispensada a apresentação de caução (fls. 81/84).

Considerando a ausência de pagamento voluntário, este Juízo determinou 

a realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud (fls. 85/87), o 

qual restou parcialmente frutífero.

O exequente pugnou pelo levantamento dos valores localizados e o 

regular prosseguimento do feito (fl. 96).

Por outro lado, o executado pugnou pelo prosseguimento da execução, 

com o afastamento do valor em excesso, colacionado aos autos planilha 

(fls. 97/98).

Às fls. 101/107 o exequente se manifestou desfavorável ao cálculo 

apresentado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, diante da ausência de impugnação quanto aos valores 

bloqueados à fl. 87, proceda-se o levantamento de alvará em favor do 

exequente, com a observância do Provimento n.º 68/2018.

Por outro lado, considerando a irresignação das partes quanto aos 

cálculos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para a elaboração de 

cálculos judiciais do débito objeto dos autos, devidamente atualizados, 

observando-se as determinações contidas na decisão de fls. 58/59 e com 

a compensação do valor bloqueado à fl. 87.

Após oportunizada manifestação das partes e cumpridos eventuais atos 

ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

Sem prejuízo da determinação supra, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150437 Nr: 10499-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ONEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

TAMARA ANNA DASILVA TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que este Juízo diligenciou 

junto aos sistemas Bacenjud (fl. 135), Renajud (fl. 137) e Infojud (fl. 138) 

para a localização de endereço do executado.

Desse modo, defiro diligencia junto aos demais sistemas conveniados ao 

Tribunal de Justiça para tentativa de localização de endereço atualizado 

do executado Vanderlei Onezokemae.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do executado, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226684 Nr: 15593-62.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 [...]É o breve relato.Fundamento e decido.Inicialmente, indefiro o pedido de 

liquidação do julgado, eis que o feito seguiu o rito das cautelares e caso o 

requerente verifique possuir quaisquer direito a restituições pelos 

contratos bancários em comento, deve intentar o pedido pelas vias 

ordinárias.Sobre o cumprimento de sentença dos honorários, na forma do 

artigo 513, §2º, I, do Código de Processo Civil, intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 167).Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 
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como cumprimento de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 5120-95.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, JOÃO CARLOS GALLI - OAB:4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 Vistos em correição,

Intime-se o exequente para que promova o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou 

diligências para a garantia da execução.

Ressalta-se que, pugnando pelo cumprimento de mandado de penhora e 

avaliação de bens de propriedade do executado deverá proceder o 

recolhimento da respectiva diligência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196357 Nr: 11964-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

no endereço Rua Brasil n. 1321, Centro, cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 1540-28.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRAN NABHAN, MARICELIA SOBRAL 

NABHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

CERTIFICO que revendo os autos constatei que os endereços constantes 

das buscas de fls. 539/545 são todos na cidade de Diamentino, já 

informados pela parte autora às fls. 500 e também constantes do 

Documento de fls. 488. Já foram realizadas diligências infrutíferas nos 

endereços de fls. 539/545, conforme Certidão de fls. 532, bem como 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, VANILSON 

NERES DE LIMA, VALTER NERES DE LIMA, RITA LUCIA SILVA DE MELO, 

ADRIANA NERES DE LIMA, VANDO NERES DE LIMA, ANGELICA NERES DE 

LIMA, GRESIANE NERES DE LIMA, MARCELO NERES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO: Certifico finalmente que não foi possível efetuar a CITAÇÃO 

dos requeridos GLEICIANE NERIS DE LIMA, MARCELLO NERIS DE LIMA e 

ANGELICA NERES DE LIMA, em razão de que eles não residem nos 

endereços indicados no mandado, no entanto, obtive informação do 

requerido Wanilson Neres de Lima, que os requeridos: GLEICIANE NERIS 

DE LIMA, reside na cidade de Rondonópolis/MT, MARCELLO NERES DE 

LIMA e ANGELICA NERES DE LIMA, residem na cidade de Campo Novo do 

Parecis/MT. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 

2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290344 Nr: 17285-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA CIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RENATA 

BUENO CONTRERA - OAB:169385

 [...]Ocorre que não conseguiu realizar o registro da carta de arrematação 

em razão da inscrição de outras penhoras averbadas na matrícula nº 

14.315 estando no aguardo de ordem judicial para liberação das restrições 

impeditivas do registro da arrematação e transferência da propriedade.Em 

razão do exposto, postulou em sede liminar pela suspensão da execução 

em relação ao objeto dos embargos, tendo em vista que o prosseguimento 

das diligências em relação ao imóvel acarretarão em prejuízos 

irreversíveis à embargante que é real proprietária do imóvel.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 14/75.Os autos vieram-me conclusos.É o 

relato necessário.Fundamento e decido.Considerando que o cerne da 

controvérsia aventada cinge-se da alegação de indevida penhora sob o 

imóvel cadastrado na matrícula nº 14.315 do CRI desta Comarca, 

arrematado pela embargante em hasta pública e uma vez que não há 

registro nas margens da matrícula da noticiada arrematação, reputo 

necessário, para melhor análise do pleito, de informações acerca dos atos 

processuais posteriores à arrematação na respectiva execução para fins 

de instrução da análise do pedido liminar de suspensão da execução em 

apenso, motivo pelo qual postergo a análise do pedido de tutela antecipada 

para após a apresentação das informações necessárias.Assim, 

diligencie-se junto aos autos código 19818, acerca de eventuais 

impugnações ou fatos impeditivos do registro da carta de arrematação à fl. 

67, procedendo-se o translado de cópias dos documentos a este feito 

para as deliberações necessárias.Sem prejuízo das determinações supra, 

cite-se o embargado para que, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 679 do Código de Processo 

Civil.Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.Em seguida, 

retornem os autos conclusos com urgência para análise da tutela de 

urgência pleiteada.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 290439 Nr: 17393-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 [...]Assim, suficientemente demonstrada a posse do bem, DEFIRO A 

LIMINAR postulada, a fim de suspender as medidas constritivas apenas 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos, matrícula n.º 13.306 CRI desta 

Comarca.Cite-se o embargado para que, querendo, conteste a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 679 do Código de Processo 

Civil.Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.Intimem-se e 

se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27187 Nr: 360-11.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR 

FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER, 

WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do oficio 

juntado nos autos às folhas 280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124778 Nr: 3772-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

do executado Orivaldo de Jesus de Carvalho, Cpf: 621.058.841-72 

Endereços - Av. Lions Internacional, 2268-W, Jardim Esmeralda, Tangará 

da Serra/MT (FAZENDA BOITANGA);- Rod. MT, 158, KM 06, s/nº zona 

rural, Tangará da Serra/MT. , cujo depósito será efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 21-67.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Ferreira Franco, Marisa Dambros 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Dourados MS, para intimação e 

remoção, devendo, no ato da retirada instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243116 Nr: 11246-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO, JOÃO ROBERTO 

YANO, BRUNA ROBERTA MENDES PEUITO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para retirar o termo de penhora expedido nos autos às 

folhas 74, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 5107-67.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANCHES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

dos - MAGNA KATIA SILVA SANCHES, CPF nº 614.087.351-72, com 

endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, 394-S, Centro, Tangará da 

Serra/MT; - SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK, CPF nº 568.762.621-20, 

Rua Antônio Hortolani, nº 130-W ou nº 2512, Vila Alta III, Tangará da 

Serra/MT ou na Rua 9, esq. c/ 34-A, Cidade Alta 3 fundos RECP. Ou Rua 

Antônio Hortolani, 2512-W, Vila alta III, FONE 9614-5419- MARIA OLGA DA 

SILVA SANCHES, CPF 140.763.301-53, Rua 8-A, 67-s, Escrt. Com. Rural, 

fone 3326-1300, Tangará da Serra/MT;- PAULO DA SILVA SANCHES, CPF 

390.545.861-68, Rua 32, nº 277 ou 293, centro, Tangará da serra/MT., 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 4817-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELCIO JOÃO ROMANI, GENECI 

FIGUEIREDO ROMANI, FRANCIELLI MARIA ROMANI, MICHELI APARECIDA 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DANIELLE ROSA E 

SOUZA - OAB:PR20129, FELIPE JOSÉ PACHECO - OAB:OAB/PR 44.827, 

IZABEL CAROLINA DE ABREU GUIMARÃES MICHELATO - OAB:OAB/PR 

38.821, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, OSCAR 

SILVÉRIO DE SOUZA - OAB:PR16067

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS DOCUMENTOS QUE ENCONTRA-SE ARQUIVADOS EM 

PASTA CONFIDENCIAL NA SECRETARIA, , EM CONFORMIDADE COM A 

CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 621, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 2879-80.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Intimação do autor do alvará eletrônico expedido nos autos as folhas 483.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172923 Nr: 14524-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDIBALDO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de retificação de 

penhora expedido, nos autos as folhas 181.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1476 Nr: 184-81.1995.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Intimação da parte executada para que fique ciente do alvará eletrônico 

expedido nos autos as folhas 381, valor R$ 150,63, beneficiário Banco do 

Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231840 Nr: 20696-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON TIBURCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimação do exequente do alvará eletrônico n. 438249-8/2018 expedido 

nos autos as folhas 121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138949 Nr: 9374-09.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 Vistos,

 Retifique-se o registro dos autos, conforme a alteração da razão social 

da empresa requerida.

Após, na ausência de demais requerimentos, retorne os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219802 Nr: 9751-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Diligêncie-se junto ao Juízo Deprecado solicitando-se informações quanto 

a penhora de bens.

Sem prejuízo, oportunize-se ao exequente a indicação de bens 

penhoráveis ou diligências para o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254793 Nr: 20504-83.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 intimação dos advogados das partes para manifestarem quanto a 

resposta do oficio expedido para FNDE acostado as fls. 331-332, bem 

como especificarem outras provas que pretendem produzir, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292205 Nr: 18771-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MENDES DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ OMAR RIBEIRO MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanete Medeiros de Moura - 

OAB:12381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Assim, intime-se a requerente para que colacione aos autos cópia integral 

do procedimento de inventário extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290730 Nr: 17620-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 
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“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente não colacionou aos 

autos cópia do contrato de empréstimo que embasa a pretensão monitória.

Assim, intime-se o autor para sanar as irregularidades no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela parte autora, intime-se 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289442 Nr: 16590-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA HOVORUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 13-vº não comprova o recebimento pelo 

requerido, razão porque não preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se o patrono do 

requerente para comprovar a mora do devedor colacionando aos autos o 

AR com assinatura do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

No mesmo prazo deverá colacionar aos autos os documentos 

constitutivos do requerente.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo requerente, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, para suprir a falta no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291977 Nr: 18604-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CELESTINO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, verifico que os documentos que instruem a inicial 

fornecem indícios de que o requerente possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, que não possui condições e arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da 

lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente 

ação (CPC, artigo 99, §2º).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIMILA PRADO TAQUES, MICHAEL GILLBERT 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, 

LUCIMAR SILVA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA do despacho de 

fl. 69, a seguir transcrito: "VISTOS EM CORREIÇÃO.

Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Em que 

pese no acordo homologado haja cláusula penal dispondo na imediata 

desocupação do imóvel em caso de inadimplência das obrigações 

pactuadas, por certo que nada impede as partes de transigirem sob a 

presente avença, ainda mais quando o devedor inadimpliu somente 

algumas parcelas, sendo certo que a parcela de janeiro e fevereiro do 

corrente ano está adimplida, conforme extrato à fl. 67. Considerando ainda 

a possibilidade de transação entre as partes quanto as parcelas 

inadimplidas, sob o débito em comento e tendo em vista crise financeira 

que assola o país, seria desarrazoado por este magistrado não 

oportunizar as partes ao menos uma oportunidade para transigirem sob a 

forma de pagamento do débito remanescente antes de instauração da 

fase de cumprimento de sentença. Desse modo, considerando-se 

possibilidade de composição no feito, bem como que ao menos uma 

tentativa de composição não deve ser negada as partes, com o fim de 

promover maior efetividade na resolução da presente lide, reputo 

importante oportunizar aos litigantes meios para tratativas de eventual 

conciliação e de se apreciar o melhor meio de resolução da lide, garantido 

a efetividade da prestação jurisdicional e a composição amigável. Assim, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de novembro 

de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro. 

Havendo acordo partes, voltem-me conclusos para homologação. 

Intimem-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279149 Nr: 8354-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DO ROSIO BACHEGAM YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Margarete do Rosio 

Bachegam Yamaschita em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte autora pleiteou a 

concessão os benefícios da justiça gratuita, contudo, apesar de 

devidamente intimada (fl. 94), não comprovou que possui condições para 

o deferimento do benefício pelo Juízo (fl. 95).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, observa-se que este Juízo oportunizou a parte 
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requerente prazo para comprovar que possui as condições necessárias 

para o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 94), mas 

manteve-se inerte (fl. 95).

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, 

imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento 

de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 93, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, 

§1º, da CNGC.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intima-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291859 Nr: 18511-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARISTIDES VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de procedimento que visa o registro tardio de óbito de Aristides 

Vieira da Costa, falecido em 15/01/2015, consoante declaração de óbito 

(fls. 14/15), em razão da certidão de óbito não ter sido confeccionada 

dentro do prazo legal.

Consoante o artigo 843, parágrafo único, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, 

ultrapassados os três meses para o registro do óbito, o oficial deverá 

requerer autorização do Juiz Corregedor Permanente.

Isso porque, a competência para fiscalização administrativa dos serviços 

notários e de registro é do Juiz da Direção do Foro da Comarca, ou seja, o 

Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais de cada Juízo , 

sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, nos termos 

do artigo18 da Lei 6.940/97.

 Portanto, considerando que compete ao Juiz Diretor do Foro decidir as 

dúvidas suscitadas e as demais matérias referentes aos serviços dos 

Registros Públicos, nos termos do artigo 52, inciso XXXIV, c/c artigo 51, 

VII, do COJE/MT (CNGC Judicial, artigo 293), entendo pela incompetência 

deste Juízo para tramitação do pedido.

Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência absoluta deste juízo 

para conhecer, processar e julgar a pretensão formulada pela parte 

requerente.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para redistribuição da 

competência ao Juiz Diretor do Foro desta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291995 Nr: 18620-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE ALMEIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:16917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de alvará judicial ajuizado por Dalva de Almeida Nascimento, 

visando o recebimento de valores deixados por Orlando do Nascimento 

Junior junto a Caixa Econômica Federal.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes do falecido Orlando do Nascimento Junior 

eventualmente existentes em seus cadastros.

Sem prejuízo, oficie-se a Caixa Econômica Federal desta Comarca, 

solicitando informações acerca da existência de recursos financeiros em 

nome do de cujus.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279291 Nr: 8497-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDALI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de Ação ordinária ajuizada por Paulo Cezar de Souza em 

desfavor de Andali S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Verificada irregularidades na inicial, ante os fundamentos postos à fl. 20, 

determinou-se emenda à inicial, sob pena de indeferimento.

Intimado (fl. 22), o requerente quedou-se inerte (fl. 23).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV e VIII, do Código de Processo Civil.

Compulsando aos autos, verifica-se que o autor, embora devidamente 

intimado para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-lo.

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, 

imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento 

de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 20, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, 

§1º, da CNGC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291809 Nr: 18462-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, [...] Inicialmente, concedo a parte autora benefícios 

da gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.Analisando detidamente aos autos, notadamente os receituários 

e laudo médico, verifica-se ser a requerente portadora de enxaqueca 

crônica, sem sinais de risco imediato para saúde e a vida da mesma que 

justifique o deferimento da medida liminarmente.Assim, nos termos do 
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artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 13h00min (MT), 

devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou 

não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 

335, inciso I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do 

Código de Processo Civil.Apresentada defesa, encaminhe os autos 

conclusos com urgência para análise do pedido de tutela de 

urgência.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290380 Nr: 17319-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO OLIVEIRA BARBOSA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 16 não comprova o recebimento pelo 

requerido, haja vista que o AR aduz que o requerido “mudou-se” razão 

porque não preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69.

Portanto, intime-se a parte requerente para comprovar a mora do devedor 

colacionando aos autos o AR com assinatura do requerido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

No mesmo prazo deverá colacionar aos autos cópia do contrato bancário 

e cópia dos documentos constitutivos do requerente.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo requerente, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Após, voltem-me os autos conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286077 Nr: 13943-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos à monitória proposto por Rubia Argenta Deon em 

face de ação monitória ajuizada por F. A. Masson, pugnando pela 

concessão de efeito suspensivo.

Sustenta a embargante inépcia da inicial, por ausência de prova escrita. Já 

no mérito, alegou excesso de execução, aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor e litigância de má-fé.

Pugna, ainda, pela concessão de tutela de urgência para exibição de 

documento e atribuição de efeito suspensivo.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo os embargos opostos às fls. 45/54, os quais serão 

processados nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento 

ordinário, conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, a profissão exercida pela embargante e o extrato do sistema 

Renajud, anexo, fornecem indícios de que a mesma possuí condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da 

família.

Desse modo, intime-se a embargante para comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Por fim, ressalta-se que as notas fiscais e comprovantes de entregas da 

mercadoria estão colacionadas aos autos (fls. 24/27), contudo, com fulcro 

no princípio da cooperação, posterga a análise do mencionado pedido e 

determino que se oportunize o exercício do contraditório do requerente 

quanto ao pedido de exibição dos demais documentos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos em correição,

Inicialmente, retifique-se a carta precatória expedida para a Comarca de 

Brasnorte/MT, para proceder à avaliação, intimações e atos 

expropriatórios dos imóveis.

 Outrossim, considerando que preliminarmente à avaliação dos bens 

penhorados não há como se apurar se a presente execução se encontra 

garantida, inviável o cancelamento das averbações premonitórias.

Procedida à avaliação, encaminhe os autos conclusos para análise.

Por outro lado, ressalta-se que a preservação dos maquinários para a 

realização de eventual perícia nos autos em apenso se mostra mais 

garantida com a remoção dos maquinários junto à concessionária do que 

sua utilização na atividade, razão pela qual indefiro o pedido de 

manutenção dos maquinários na posse do executado.

Por fim, defiro o pedido retro e determino o desentranhamento dos 

documentos de fls. 112/903, visto que impertinente aos autos de 

execução, entregando-os a seu subscritor.

Ressalta-se que mencionados documentos se referem a notas fiscais, 

boletos e ordens de serviços dos maquinários adquiridos da empresa 

Valtra e se encontram colacionados aos autos da ação indenizatória n.º 

5286-78.2018.811.0055, apensa por conexão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275969 Nr: 5646-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, para 

determinar a alteração do nome de ANTONIO JORGE para ANTONIO 

JORGE DE SÁ GEIGER, motivo pelo qual determino a realização das 

retificações necessárias nos documentos do requerente, com ressalvas 

aos direitos de terceiros.Preclusas as vias impugnativas, expeça-se 

mandado de averbação aos Cartórios de Registro Civil competentes, 

determinando ao Senhor Oficial, que encaminhe, no prazo de 48 horas, 
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cópias dos referidos registros para que seja anexado a estes autos.A 

exigibilidade das custas processuais se encontra suspensas, em razão 

da gratuidade deferida. Honorários inaplicáveis a espécie.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 1016-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER FERRAZZA CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos,

Glauber Ferrazza Clemente foi denunciado como incurso nas sanções do 

art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações da Lei nº 

8.072/90.

 Consta na inicial que no dia 25 de setembro de 2013, por volta das 

17h45min, na Vila Olímpica, localizada na Avenida Tancredo, Jardim 

Olímpico, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

Glauber Ferrazza Clemente, com consciência e vontade, trazia consigo 20 

(vinte) porções de droga, conhecida vulgarmente como “pasta base”, com 

peso total de 4,8g (quatro virgula oito gramas), e 01 (uma) porção de 

“maconha”, com peso total de 1,1g (um virgula um grama) tudo para 

entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuita mente, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por meio da decisão de fl. 60, foi determinada a notificação do 

processado. Notificado (fl. 63), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 

64/65), sendo designada solenidade de instrução, que foi realizada com a 

oitiva de cinco testemunhas e interrogatório (fls. 77/81).

Encerrada a fase probatória, tanto o MPE como a defesa, pediram a 

absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas (fls. 82/83 e 

90/98).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que as partes estão corretas ao 

afirmarem que as provas trazidas ao caderno processual em tela não 

autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

 Diante disso, me valendo da fundamentação aliunde ou per relationen, 

reitero as argumentações do “parquet” e da defesa e julgo improcedente o 

pedido de condenação, ABSOLVENDO O PROCESSADO GLAUBER 

FERRAZZA CLEMENTE.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282269 Nr: 2569-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA COMODORO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 Vistos,

Considerando que o reeducando permanece segregado nesta comarca 

conforme informação obtida por meio de contato telefônico com o CDP, 

indefiro o requerimento do Ministério Público de fl. 136.

Intimem-se as partes para, em cinco dias, manifestarem acerca da 

justificativa apresentada pelo recuperando.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277045 Nr: 6614-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 29/10/2018 às 

17h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 214878 Nr: 5944-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

Não havendo matérias preliminares para serem analisadas, constato que 

não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), e em razão de o réu, 

residir na Comarca de Cuiabá/MT (endereço certidão de fl. 63), determino 

a expedição de carta precatória para o seu interrogatório.

Quanto a testemunha arrolada, determino a intimação das partes para 

manifestarem acerca do aproveitamento da oitiva já realizada em 

03/05/2017 na Comarca de Cuiabá/MT (mídia de fl. 44).

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 127566 Nr: 6503-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO Izael Farias dos 

Santos, devidamente qualificados nos autos, da acusação de ter praticado 

o crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 71, todos do Código Penal. 

ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 

1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, 

Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos termos dos 

dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito em julgado e, 

uma vez cumpridas todas as determinações constantes da presente 

sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.DETERMINA-SE à secretaria desta vara a renumeração dos autos, 

em razão de que a partir das fls. 57, estes são numerados erroneamente. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018. Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199353 Nr: 14298-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B
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 Autos nº: 14298-24.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 199353.

Vistos.

Atenta aos autos, antes de analisar os argumentos despendidos pelos 

contendores em sede de memoriais, INTIME-SE o advogado constituído 

pelo réu para que, no prazo de cinco (05) dias, caso ainda esteja 

representando-o em Juízo, apresente as derradeiras alegações, ou, 

ratifique as declinadas pela Defensoria Pública às fls. 94/95 verso.

Empós, CONCLUSOS para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 207771 Nr: 181-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON QUIRINO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 (...) Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR o réu 

Peterson Quirino Costa, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, 

caput, do CP.Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu. (...) Na terceira fase da 

fixação da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual, MANTENHO a pena aplicada no montante anteriormente 

aplicado, ou seja, QUATRO (04) ANOS DE RECLUSÃO, QUE TORNO-A 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, arbitro em nove (09) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(29/12/2015), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.Pelos 

mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, 

incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (caput e inciso 

III), ambos do CP.Considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, bem como, a inexistência dos requisitos da prisão 

preventiva, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE.CUSTAS pelo acusado.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169414 Nr: 10353-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DALLA ROSA BITTENCOURT, 

WEVERSON ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT

 Intimação da Advogada dos réus para apresentar memoriais escritos, 

pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 194305 Nr: 10382-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ GIANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Maristela Arbex dos Santos.2)RESSALTO que as 

medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de 

que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.5)Decorrido 

tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e 

novo comportamento desviado do indiciado.6)Por derradeiro, INTIME-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO os 

primeiros que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de junho de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 220441 Nr: 10409-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 Autos nº: 10409-28.2016.811.0055.

 Código Apolo nº: 220441.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 21 de julho de 2016 contra Aldevaldo 

Alves da Silva qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática das infrações 

penais capituladas nos artigos 147 do Código Penal e 65 da Lei de 

Contravenções Penais, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do 

CP.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que na noite de 31/05/2016, por volta 

das 22h30m, na Rua A, nº 3492-N, Jardim Bela Vista, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Aldevaldo Alves da Silva, 

com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, ameaçou a vítima Ana Maria de Jesus, sua ex companheira, por 

palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Consta, também, que entre os dias 06/06/2016 e 22/06/2016, endereço 

não especificado, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado Aldevaldo Alves da Silva, com consciência e vontade, 

prevalecendo-se das relações domésticas e familiares perturbou a 

tranquilidade de Ana Maria de Jesus, sua ex-companheira, por acinte, 

consistente em realizar inúmeras ligações telefônicas, enviar inúmeros 

torpedos e rondar sua residência.

 Foi decretada a prisão preventiva do acusado fls. 49/50, no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 218949, trasladado para os presentes 

autos, em razão do descumprimento de medidas protetivas, tendo a ordem 

de prisão sido cumprida em 05 de julho de 2016.

A peça inicial acusatória foi recebida em 09 de agosto de 2016, na forma 

posta em Juízo, às fls. 67.

O acusado foi devidamente citado (fls. 75) e, às fls. 77/78, por intermédio 

de Advogado, apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 86, com as oitivas das testemunhas/informantes Zizelene Aparecida 

Alves da Silva, Ezequiel Leite da Silva e Aldenevaldo Alves da Silva, bem 

como da vítima, Ana Maria de Jesus. Na mesma solenidade foi revogada a 

prisão em favor do acusado, saindo o mesmo em liberdade em 26 de 

setembro de 2016. Insistindo o Ministério Público na oitiva da testemunha 

não intimada Erivan do Nascimento Martins, foi designada nova audiência 

para sua oitiva, e posterior interrogatório do réu.

Devidamente intimada, a testemunha Erivan do Nascimento Martins foi 

ouvida. Por sua vez, o réu Aldevaldo Alves da Silva saindo intimado da 

audiência retro, não compareceu para ser interrogado, sendo decretada 

sua revelia conforme fls. 106.

Por conseguinte, o Ministério Público apresentou, às fls. 110/113 suas 
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alegações finais, reiterando os termos da acusação inicial, requerendo, 

assim, a condenação do réu pelos delitos a ele imputados.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 116/126, pugnando pela absolvição do denunciado, nos 

termos do art. 386, inciso I, V ou VII do Código de Processo Penal. 

Requereu ainda que, em caso de condenação, a pena seja aplicada no 

mínimo legal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Empós, como já acenado no relatório, o denunciado Aldevaldo Alves da 

Silva responde pela prática, em tese, de uma contravenção penal e um 

crime, quais sejam, perturbação da tranquilidade e ameaça. Logo, para 

uma melhor análise dos fatos, os delitos a ele imputados serão divididos 

em dois tópicos.

DO CRIME DE AMEAÇA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

do boletim de ocorrência (fls. 12/13), bem como, pelos depoimentos 

prestados nos autos.

 A AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu não foi ouvido em Juízo.

Em sede judicial, a vítima relatou que o acusado chutou a porta de seu 

quarto, estourando a fechadura, e viu que o acusado estava com uma 

faca na mão momento em que saiu correndo em desespero e foi pra a 

casa da vizinha, conforme mídia de fls. 91.

 Em consonância, também em sede judicial a vizinha Zizelene Aparecida 

afirmou que a vítima chegou em sua casa correndo, desesperada, dizendo 

que o indiciado queria matá-la.

Ainda, o sobrinho da vítima Erivan do Nascimento Martins afirmou que ele 

chutou a porta e a vítima saiu correndo, que o acusado colocou na mão na 

cintura, porém, não sabe afirmar se de fato era uma faca (mídia de fls. 

108).

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Desse modo, restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito de 

ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessária para sua consumação a intenção do agente de causar mal 

à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. No 

caso dos autos, a ofendida, além de ter solicitado medidas protetivas em 

desfavor do acusado, declarou, em Juízo, ter sentido medo do acusado na 

ocasião, conforme mídia de fls. 91.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

Quanto à perturbação da tranquilidade, pune-se o sujeito pela 

concretização da conduta descrita no tipo penal, qual seja, perturbar-lhe a 

tranquilidade “por acinte” ou “por motivo reprovável, o que restou estreme 

de dúvidas, conforme se depreende da palavra da vítima e testemunhas, 

bem como cópias das mensagens de texto enviadas.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão (fls. 11), boletim de ocorrência (fls. 12/16), 

mensagens de celular (fls. 44/46) bem como, pelos depoimentos 

prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.
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O réu, não foi interrogado em Juízo para prestar suas declarações.

 Nessa toada, a prova oral colhida no curso da instrução criminal não 

deixa margem de dúvidas de que o acusado, de fato, perturbou a 

tranquilidade da vítima, o que pode ser facilmente visualizado do 

depoimento da vítima, prestado ainda na fase inquisitorial:

“(...) QUE o suspeito desde o dia em que recebeu as medidas protetivas 

fica telefonando pra a declarante de forma constante em média de umas 

vinte vezes por dia... QUE a declarante por vezes não atende as ligações 

e nisso o suspeito fica lhe enviando mensagens; QUE a declarante disse 

ao suspeito que ele não ode ficar lhe telefonando ou mandando 

mensagens caso contrário será preso, que o suspeito lhe respondeu 

dizendo “deixa que vai ser preso sou eu e não você”...QUE ontem 

22/06/2016, o suspeito passou a manda mensagens para a declarante lhe 

importunando dizendo que estava indo até sua residência para 

conversarem; QUE a declarante ficou extremamente nervosa com a 

situação e começou a passar mal, por causa da pressão arterial; QUE 

ontem por volta das 22h00 a declarante saiu de casa para ir à casa de 

uma vizinha buscar um remédio e quando voltou o suspeito mandou uma 

mensagem para ela perguntando o que estava fazendo na rua hora 

dessa; QUE a declarante ainda não o viu pessoalmente, mas acredita que 

ele fica rondando sua residência; QUE a declarante relata que não está 

conseguindo dormir a noite e toda vez que o suspeito sob o tom da 

provocação, a declarante começa a passar mal por causa da hipertensão; 

QUE a declarante vive em constante estado de medo e que não está 

saindo de casa por medo do suspeito; QUE a declarante relata pensou em 

se matar ontem, que se tivesse veneno em casa tinha tomado, pois ela 

não aguenta mais viver nesse estado de medo e pânico o tempo todo; QUE 

a declarante se apresenta aterrorizada e acredita que o suspeito possa 

lhe matar”.

Em Juízo, a vítima ratificou, integralmente, o seu depoimento prestado na 

fase inquisitiva, destacando que ela ficava com medo o tempo todo e, 

ainda nas ligações pedia que o acusado parasse de ligar e importuná-la, 

haja vista que ela não conseguia dormir e só chorava, para que ele lhe 

deixasse em paz, porém, sem sucesso, conforme mídia de fls. 91.

A testemunha, vizinha da vítima Zizelene Aparecida, em sede judicial 

(mídia de fls. 91) afirmou que a vítima vivia amedrontada, bem como, viu 

algumas das mensagens mandadas a ela pelo acusado, corroborando o 

depoimento dado pela vítima.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado perturbou a tranquilidade da vítima 

Ana Maria de Jesus.

Por oportuno, calha consignar que nos delitos de violência doméstica, a 

palavra da vítima possui extrema importância, até porque, muitas vezes, 

além desta, não existem testemunhas presenciais dos fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial da 

vítima ganha mais força com a prova testemunhal colhida, que é toda 

consonante com suas declarações, bem como, evidenciado de forma 

cristalina pelas mensagens enviadas à vítima pelo acusado, meios idôneos 

para sustentar uma condenação criminal.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação nos tipos penais descritos e 

imputados a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/07, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Aldevaldo Alves da Silva, já qualificado nos autos, 

nas sanções dos artigos 147 Código Penal e 65 da Lei de Contravenções 

Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não existe informação de 

condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado, conforme 

certidão de antecedentes criminais de fls. 66.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante prevista no artigo 61, II, 

“f”, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta agravante, 

utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e cinco (05) dias 

de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

 A Pena prevista para o delito insculpido no art. 65 da Lei das 

Contravenções Penais é de prisão simples, de quinze (15) dias a dois (02) 

meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, não existe informação de 

condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado, conforme 

certidão de antecedentes criminais de fls. 66.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, visto que, desobedecendo à ordem 

judicial, passou a perturbar a tranquilidade da vítima.

 As consequências são desfavoráveis, visto que ultrapassou ao resultado 

típico, gerando na vítima sentimento constante de medo.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em quinze (15) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante prevista no artigo 61, II, 

“f”, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta agravante, 

utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para dezessete (17) dias de prisão 

simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o a 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade, a pena definitiva de 

dezessete (17) dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e a 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade, ENCONTRO UMA 

PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE AMEAÇA DE UM (01) MÊS 

DE DETENÇÃO E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO 

DA TRANQUILIDADE DE DEZESSETE (17) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e III e 77, II, ambos do 

Código Penal).

 CUSTAS pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).
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 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 02 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291597 Nr: 18308-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA C. MEDEIROS - 

OAB:9.831, JÚLIO CÉSAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437 OAB/MT

 Autos nº: 18308-09.2018.811.0055

Código Apolo nº: 291597.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 15h50min, para oitiva das 

testemunhas do Ministério Público Alcir Dartora e Dirce Barbieri, que 

deverá ser INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010384-49.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAO DE SISTEMAS DE CODIGO DE BARRAS DO BRASIL LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

8010384-49.2011.8.11.0055. Vistos etc., Compulsando os autos e o 

Sistema Bacenjud, verifico que de fato não houve o efetivo cumprimento 

do despacho em id. 13082880, eis que não foi protocolada a ordem de 

bloqueio de valores, conforme tela do sistema que vai anexa a esta 

decisão. Assim,procedo a implementação da determinação pendente. Se a 

penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, se for 

o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II). Acaso 

frustrada a diligência, oportunize-se ao exequente a indicação de bens 

penhoraveis, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 4 

de outubro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo: 

1001537-70.2017.8.11.0055. REQUERENTE: ANDRE LUIS SANSON GOMES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Defiro o pedido para 

levantamento do valor depositado nos autos. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da 

expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da 

E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de 

que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

Referido procedimento, previsto no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente 

deverá ser dispensado pela Secretaria na hipótese de existir 

manifestação expressa do devedor concordando com o pedido de 

levantamento dos valores e pela expedição do alvará, caso em que o 

alvará poderá ser imediatamente expedido. Com o levantamento, caso 

nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

TANGARÁ DA SERRA, 5 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002289-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 
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competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001090-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BIG MASTER (REQUERIDO)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 4356-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA FREIRIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINICIUS JANONES MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Intimo as partes, por meio de seus addvogados, acerca da decisão de fls. 

204/205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 269793 Nr: 802-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Intimo a advogada do autor do fato, para comparecer na audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 06 de Novembro de 2018, às 

13h30min.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004082-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

SADI DOMINGOS PRETTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004082-12.2018.8.11.0045. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SADI DOMINGOS PRETTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA 

Vistos etc. I. Segundo consta no endereçamento da peça ora apresentada 

trata-se distribuição por dependência a processo físico em trâmite perante 

esse juízo (autos nº 347-61.2013.8.11.0045 – código 86552). II. Sendo 

assim, determino que o douto advogado constituído nos autos providencie 

que a petição e os documentos apresentados sejam materializados e 

encaminhados para distribuição em dependência. III. Em seguida, 

arquive-se em definitivo o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004026-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

VALDECIR ANTONIO BURILE (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004026-76.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: VALDECIR ANTONIO BURILE EMBARGADO: FIAGRIL 

Vistos etc. I. Intime-se o autor para emendar a inicial (art. 319 c/c 321 do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a 

fim de: a) indicar os endereços eletrônicos de todas as partes; b) retificar 

o valor dado à causa e recolhendo a diferença do pagamento das custas 

iniciais, uma vez que o valor inicialmente atribuído não corresponde ao 

conteúdo econômico imediato posto em juízo já que o valor da causa deve 

corresponder ao valor que o Embargante está discutindo quanto à 

execução. II. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003926-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID INEU DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003926-24.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: INGRID INEU DA 

ROSA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 
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CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004023-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Oneide Terezinha Vechiato (EXECUTADO)

IDUIR VECHIATO (EXECUTADO)

UILHAN MARCOS VECHIATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004023-24.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: DIPAGRO LTDA EXECUTADO: IDUIR VECHIATO, UILHAN 

MARCOS VECHIATO, ONEIDE TEREZINHA VECHIATO Vistos etc. I. Cite(m)

-se o(s) executado(s) para individualizar e entregar o produto descrito na 

petição inicial, ou seja, 2.859 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove) 

sacas de soja de 60 kg cada, consignados acima, que equivalem a 

171.540 kg (cento e setenta e um mil, quinhentos e quarenta quilos), nos 

padrões destacados na exordial, em 15 dias, sob pena de multa R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, limitada a 10% sobre o valor da causa, sem 

prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo. II. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução, os quais 

serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). Nesse sentido é a orientação traçada 

no Enunciado nº 451 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas 

Civis): “A regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às 

execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de 

fazer, não fazer e entrega de coisa”. III. Caso o(s) executado(s) 

possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de 

Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. IV. Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 

dias, impugnar a escolha feita pela outra. V. Do mandado ou carta de 

citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado. VI. Determino a inclusão do nome dos executados 

ao cadastro de inadimplente, junto ao SERASA, CADIN e SPC, de acordo 

com o art. 782, § 3º, do CPC, mediante ofícios que deveram ser 

encaminhados no endereço indicado na inicial. VII. Defiro item VI.F que 

requer expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da presente 

ação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003958-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR VENTURA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003958-29.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: FABIO JUNIOR 

VENTURA SOARES Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003910-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CONEGLIAN BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003910-70.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: MAURICIO 

CONEGLIAN BEZERRA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Defiro a inclusão do 

nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 

3º), observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a 

execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). 

VI.Outrossim, indefiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada por meio de penhora on line via BACENJUD. VII. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ONOFRE SILVESTRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003912-40.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: RICARDO ONOFRE 

SILVESTRE Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 
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Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Defiro a inclusão do 

nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 

3º), observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a 

execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). 

VI.Outrossim, indefiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada por meio de penhora on line via BACENJUD. VII. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003873-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003873-43.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. I. Intime-se o autor para emendar a inicial (art. 319 c/c 321 do 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a 

fim de demonstrar o indeferimento administrativo da exibição do contrato, 

bem como dos extratos bancários pleiteados. Tendo em vista que a 

propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários 

depende da comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e do pagamento do custo do serviço, se for o 

caso, sem os quais não restará configurado o interesse de agir para o 

ajuizamento da respectiva demanda. Nesse sentido a jurisprudência: 

DECISÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da 15ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

negar provimento ao recurso do autor, mantendo-se inalterados os termos 

da r. sentença, nos termos do voto do Relator. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.INEXISTÊNCIA DE PEDIDO 

A D M I N I S T R A T I V O  V Á L I D O . S E N T E N Ç A  D E  E X T I N Ç ÃO 

MANTIDA."PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO.NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1635203-3 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Hayton Lee 

Swain Filho - Unânime - - J. 05.04.2017) (TJ-PR - APL: 16352033 PR 

1635203-3 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de 

Julgamento: 05/04/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2010 

17/04/2017) II. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004022-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

EDGAR FRANCO PERES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ANJOS DA SILVA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004022-39.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): TEMPER-SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES 

LTDA - EPP RÉU: LUIS FERNANDO ANJOS DA SILVA - EPP Vistos etc. I. 

Cite-se a parte requerida para que, caso queira, responda a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. II.Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (CPC art. 285 e 319). III.Após, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, 

caso queira. IV.Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. 

V.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003386-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI (AUTOR(A))

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

PABLO SOARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003386-10.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI RÉU: PABLO 

SOARES DA SILVA Vistos. I. Quanto ao pedido de chamamento ao 

processo apresentado na contestação por parte do requerido, entendo 

que o mesmo não merece guarida. Isso porque, inexiste os requisitos dos 

arts. 125 e 130 do CPC, assim como, no caso vertente o requerido objetiva 

basicamente contornar a questão atinente à legitimidade passiva ao 

imputar uma responsabilidade a terceiro, o que se interpõe como obstáculo 

intransponível para viabilidade do chamamento do processo haja vista 

inexistência de vínculo com o terceiro indicado. Ademais, o acolhimento do 

chamamento ao processo não passa pelo crivo do princípio da celeridade 

processual, tendo em vista necessidade de nova relação processual 

secundária, o que ocasionará, sem sombra de dúvidas, dilação 

indesejável no trâmite do presente processo. Posto isto, ressalta-se aqui 

que o requerente por vias próprias, em caso de procedência dos autos, 

poderá ajuizar ação autônoma ao presente feito, buscando por outros 

meios e relação processual, se assim entender necessário. II. Intime-se a 

autora para que apresente contestação à reconvenção de fls. id. 

10459042, nos moldes do art. 343, §1º do CPC. III. Após, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. IV. Insta mencionar que, pugnando pela produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

assinalado acima. Não sendo apresentado no momento oportuno, será 

considerado por este juízo como desistência da referida prova. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001916-75.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E 

REPRESENTACAO LTDA - ME Vistos etc. I. Defiro pedido de fl. id. 9506694 

a fim de que conste como polo passivo dos autos a pessoa de Rafaela 

Guerra Elizei Arruda. Proceda-se a Secretaria Judicial com o necessário 

para cadastramento da mesma no presente feito. II. No mais, cumpra-se 

despacho proferido à fl. id. 10533610. III. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ROZICLER MILAN BORBA (AUTOR(A))

FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000934-90.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ROZICLER MILAN BORBA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. II. 

Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357), 

momento que se faz necessário a análise da liminar. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004240-04.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE DIEGO ALVES CARDOSO RÉU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357), momento que se 

faz necessário a análise da liminar. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003665-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PEREIRA PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

SANCHES PROMOTORA E VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003665-93.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA MARIA PEREIRA PERES REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A., SANCHES PROMOTORA E VENDAS LTDA - ME Vistos etc. I. Diante 

da certidão de fl. id. 10940091, com a máxima celeridade possível, a fim de 

evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de conciliação/mediação 

para a data de 22/10/2018, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. II. Intime-se as partes 

requeridas com relação à audiência e a presente decisão, bem como 

cite-as quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta 

será de 15 dias úteis, conforme delineado no art. 219 do CPC. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004554-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

CIRLEI DE ASSIS HONORATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação do Autor para impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000705-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO BOSCOLI NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000705-67.2017.8.11.0045 

AUTOR: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: ALFEO BOSCOLI NETO Vistos etc. I. Recebo a petição inicial e defiro 

o prazo de cinco (05) dias para o depósito da quantia especificada (CPC, 

art. 542, I) caso o mesmo ainda não tenha sido realizado. II. Após, cite-se 

o requerido para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de 

quinze (15) dias, observando-se o disposto no art. 544 do CPC, que 

enumera as defesas cabíveis na contestação. III. A alegação de que o 

depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante que 

entende devido (CPC, art. 544, IV). Alegada a insuficiência do depósito e 

indicado o montante que se entende devido, ao autor é lícita a 

complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação (CPC, 

art. 545). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a 

coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, 

prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida (CPC, art. 545, § 

1º). IV. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de abril de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 
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OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 35920

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 Defiro os requerimentos “1” e “2” de fls. 947/948, com a expedição dos 

respectivos alvarás, atentando-se para o fato de que se trata de idoso 

com prioridade de trâmite.

 Quanto ao item “3”, já houve publicação do despacho retro com a mesma 

determinação.

 Quanto ao pedido do Banco do Brasil para manter a penhora de um feito 

da 3ª vara, tenho que o magistrado de tal vara oficiou para este juízo 

desconstituindo a penhora, logo, indefiro tal requerimento já que não 

restaria base legal.

 Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86841 Nr: 639-46.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE DIAS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, Carla da Prato Campos - 

OAB:OAB-SP 156.844, CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - 

OAB:122249/RJ, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:OAB/SP 

327.026, DANILO ARRUDA NADAF - OAB:14413/MT, DIOGO IBRAHIN 

CAMPOS - OAB:13.296/MT, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103082, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/SP 211.648, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017 A

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, para o fim de manter os contratos 

firmados na forma como concebidos (mesmo porque, a maioria dos 

contratos já foram extintos). Decreto o sigilo dos presentes autos, tendo 

em vista as informações bancárias do Autor expostas nos documentos 

anexados.Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários 

que fixo em 10% (dez por cento) e ao pagamento das custas processuais 

(salvo se beneficiário da gratuidade processual).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42483 Nr: 2792-23.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIR 

HELENA DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Teixeira Barbosa 

Pinto - OAB:11974-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 2792-23.2011.811.0045, 

Protocolo 42483, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133538 Nr: 7608-72.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERNARDI BOIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 7608-72.2016.811.0045, 

Protocolo 133538, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36838 Nr: 1874-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, VALDIR 

MIQUELIN, NADIA PRIESTER, HÉLIO ERNESTO MORAGA, MERCANTIL 

CONSTRUTORA LTDA, GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NADIR HELENA DE CASTRO BALIZARDO, 

CARLOS FRANCISCO BALIZARDO, JOSÉ LUIZ GARCIA LTDA EPP, 

EUCLIDES PEDRO B. DA SILVA E CIA LTDA, ESCADRENA - ESCAVAÇÃO 

E DRENAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:MT/ 13602-A, ADELAR COMIRAN - OAB:5079/MT, ALMINO 

AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B, Almino Afonso Fernandes - 

OAB:MT/3498-B, Patrick Sharon - OAB:MT/14.712, VALBER MELO - 

OAB:MT/8927, VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249, VALDIR 

MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 1874-53.2010.811.0045, 

Protocolo 36838, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1917 Nr: 32-58.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, MAURO JOSÉ 

PEREIRA - OAB:4655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY DUTRA 

ESPINDOLA, para devolução dos autos nº 32-58.1998.811.0045, Protocolo 

1917, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 1847-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO KAWAY FILHO, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte autora se deu por intimada retirando carga 
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dos autos em 18/08/20018 e devolução em 20/07/2018. Dessa forma 

encaminho-os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122622 Nr: 1923-84.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA LEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da Homogação Do acordo em Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122622 Nr: 1923-84.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA LEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a. certidão foi lançada equivocadamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 2946-75.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE BARBOZA DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONI GIOMBELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo, para o requerido devidamente 

intimado se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41983 Nr: 2293-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGHUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:145.61

 Certifico e dou fé que, intimo o autor para impulsionar o feito no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003990-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE (REQUERENTE)

JOSE ADEMIR DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCIDES GARCIA DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003990-34.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE, JOSE ADEMIR 

DE RESENDE REQUERIDO: ARCIDES GARCIA DE RESENDE Vistos etc. I. 

Nos termos do artigo 751 do CPC, intime-se a autora e o interditando para 

comparecerem em juízo no dia 05/12/2018 às 14h30min horas, a fim de 

este ser entrevistado pessoalmente. II. Na impossibilidade de se proceder 

à citação, face do interditando ser gravemente excepcional, deve o Oficial 

de Justiça descrever com detalhes suas deficiências aparentes. III. 

Consigne-se no mandado a advertência de que dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, contados da entrevista, poderá o interditando impugnar o 

pedido (artigo 752, do CPC). Para tanto, nomeio a Defensoria Pública 

(representada por Defensor Público distinto do subscritor da inicial) para 

comparecer ao ato e apresentar defesa em favor do interditando no prazo 

legal. IV. Na ocasião, após a entrevista, será analisada a necessidade de 

nomear perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do 

interdito (§2º, do artigo 756, do CPC). V. No que tange ao pedido de tutela 

de urgência visando à nomeação de curador provisório, considerando os 

fatos alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado pelo 

atestado médico juntado, e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

(artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como curador 

provisório do interditado seu filho JOSÉ ADEMIR DE RESENDE e sua nora 

MARIZA MARA DE MATTOS DE RESENDE. VI. Lavre-se termo de curatela 

provisória, devendo constar no termo que é terminantemente vedada a 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outras naturezas pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. VII. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para comparecimento, ofertando, desde já, a faculdade de 

apresentar quesitos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003752-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CAPELETTI (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003752-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO CAPELETTI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 15/08/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 
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decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome do segurado: Paulo Roberto Capeletti; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 960.738.531-49; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003722-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI (ADVOGADO(A))

NEUSA DE FATIMA STEGARIBE (AUTOR(A))

JORGE STEGARIBE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003722-77.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JORGE STEGARIBE, NEUSA DE FATIMA STEGARIBE RÉU: VALDIVINO 

FERREIRA SOARES Vistos etc. I. Conforme dispõe o artigo 98, caput, do 

CPC, têm direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma da lei, a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios. II. In casu, a despeito da hipossuficiência alegada, 

depreende-se dos documentos que instruem a inicial que os autores 

possuem rendimentos salariais que juntos ultrapassam R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), oriundos de empregadora cuja denominação sugere ser familiar 

(mesmo sobrenome – id 15145272), e são proprietários de imóvel onde 

construíram oito apartamentos (um deles objeto da ação), arcando com o 

pagamento de R$ 759.574,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e 

quinhentos e setenta e quatro reais) a título de mão de obra, segundo o 

recibo apresentado no id. 15147433. Tais constatações, somadas a 

absoluta anemia de provas do contrário, repelem a miserabilidade aduzida 

nos autos. III. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. IV. No mais, considerando que o objeto da 

ação é a reintegração de posse de apartamento que alega ter sido 

esbulhado pelo requerido, necessária a retificação do valor da causa, que 

deverá corresponder ao valor do referido bem. V. Sendo assim, 

intimem-se os autores para a correção do valor da causa e recolhimento 

das custas de espécie, dentro do prazo de 15 (quinze) dias — art. 290 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção. VI. Após, venham 

conclusos. VII. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003837-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EDUARDO MANOEL DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003837-98.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

EDUARDO MANOEL DE FRANCA RÉU: INSS Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 14/01/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Eduardo Manoel de França; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 019.145.771-08; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 
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conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003841-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GRANDIS DE FREITAS (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003841-38.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CLEUZA GRANDIS DE FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os 

documentos anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no 

presente momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho, entretanto deixou de apresentar atestados 

médicos que comprovassem que após o indeferimento administrativo 

devido a não constatação de invalidade na perícia a mesma continua com 

a incapacidade alegada. Por essas razões, entendo que os requisitos 

para a concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. 

Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. Antes de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. VI. 

Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: 

(65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional localizado na 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – 

MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 

2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003965-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PORTELA MENDES DE ARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003965-21.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO SERGIO PORTELA MENDES DE ARAGAO Vistos etc. I. Recebo a 

inicial bem como os documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a 

parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO 

a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) 

DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente). VII. INDEFIRO o pedido retro para fim de penhora/bloqueio 

por meio de penhora on line via BACENJUD. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004112-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILMAR SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004112-47.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

GILMAR SILVA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido 

de concessão de tutela específica requerida liminarmente não encontra 
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guarida. III. Isso porque os documentos anexados aos autos não são 

suficientes a demonstrar, no presente momento, a incapacidade laborativa 

alegada, haja vista que aduz incapacidade para o trabalho, entretanto 

deixou de apresentar atestados médicos que comprovassem e o 

indeferimento administrativo devido da não constatação de invalidade. Por 

essas razões, entendo que os requisitos para a concessão da liminar 

vindicada não restaram demonstrados. IV. Sendo assim, indefiro a tutela 

de urgência vindicada. V. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a realização 

da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, 

com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 

561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo apresentar o laudo 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Agende a Gestora 

Judiciária data para realização dos trabalhos periciais, procedendo-se às 

intimações necessárias. VII. Os quesitos da parte autora já se encontram 

aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício IX. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. X. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. XI. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003930-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO LUIZ MONTAGNER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003930-61.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA 

EMBARGADO: BENO LUIZ MONTAGNER Vistos etc. I. Segundo consta no 

endereçamento da peça ora apresentada trata-se distribuição por 

dependência a processo físico em trâmite perante esse juízo (autos nº 

683-07.2019.8.11.0045 – código 30969). II. Sendo assim, determino que o 

douto advogado constituído nos autos providencie que a petição e os 

documentos apresentados sejam materializados e encaminhados para 

distribuição em dependência. III. Em seguida, arquive-se em definitivo o 

presente feito, com as baixas e anotações de estilo. IV. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004050-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOAO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004050-07.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOAO CARDOSO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 

da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 

1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de 

início de prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda 

que haja nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, 

há que se provar também pela prova testemunhal a condição de segurado 

especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem 

prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da audiência 

instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a 

presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/12/2018, às 16h00min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil, bem como 

para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução, apresentando, 

desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte 

autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado 

informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, 

do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de 

recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Às providências Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000793-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FONTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BRUNA PETRY FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000793-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI INVENTARIADO: 

FERNANDO FONTANA Vistos etc. I. Defiro os pedidos formulados nos id’s 

14951817 e 15277281. Para tanto, oficie-se ao Detran/MT informando que 

se faz desnecessária autorização judicial para a efetivação da 

transferência de veículos de propriedade da empresa Pádua Indústria de 

Esquadrias de Alumínio Ltda (CNPJ 12.012.295/0001-03). Melhor 
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aclarando, consigne-se no ofício que a inventariante Fernanda Lisot 

Krentkowski detém autorização para representar referida empresa 

perante órgãos públicos, estando apta, portanto, a proceder a 

transferência dos veículos de propriedade da mesma. II. No mais, 

CUMPRA-SE o item VII da decisão proferida no id 14279523, colhendo-se o 

parecer do Ministério Público quanto aos pedidos de alienação de bens 

apresentados nos id’s 13403897 e 13955713, referentes a bens que 

integram o espólio (lote urbano identificado na matrícula nº 17.074 e 

veículo Honda Civic EXS placas OAS 8802), bem como quanto ao plano de 

partilha apresentado no id 6107996. III. Após, imediatamente conclusos. IV. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002854-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANDRADE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002854-02.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MOISES ANDRADE DE LIMA Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação 

de Busca e Apreensão” ajuizada por GERALDO DONIZETE FERNANDES 

em face de MOISES ANDRADE DE LIMA. Que foi extrajudicialmente 

realizado o pagamento do débito em aberto, fato este superveniente da 

propositura da ação. 2. É o relatório. Fundamento. Decido. Direto ao ponto 

tenho que o processo deve ser extinto, ante a falta de interesse 

processual na medida. No caso em tela, resta a clara perda do objeto da 

demanda uma vez que o objetivo já fora alcançado. Deste modo, não há 

nenhum interesse processual no prosseguimento da ação, que deve ser 

julgada extinta sem julgamento do mérito. Verificada, por certo, a ausência 

superveniente do interesse processual, de modo a configurar a carência 

da ação. Neste sentido, eis os seguintes julgados selecionados por 

Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª 

ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir no momento em que 

a sentença for proferida. Se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, 

res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” 3. Ante o exposto, com o ajuizamento 

pretérito de ação com o mesmo objetivo perseguido na presente ação 

cautelar impõe, com fundamento no artigo 485, do Código de Processo 

Civil, o reconhecimento da falta de interesse de agir, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito. 3.1. Sem sucumbência. 3.2. Em 

que pese não ter sido feita a análise da inicial bem como o deferimento da 

liminar, desnecessário se faz o recolhimento de mandado de busca e 

apreensão e expedição para o DETRAN. 3.3. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002578-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOAO ANDERLE (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002578-39.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Nilton João Anderle. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 3237157 deferindo a antecipação 

dos efeitos da tutela para fins de implantação do benefício de auxílio 

doença. O requerido apresentou contestação e documentos (Id 6155320) 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor impugnou a contestação no Id 6740307. O autor 

manifestou no Id 8324719 alegando o descumprimento de ordem judicial 

em vista da programação de alta. Decisão proferida no Id 9559304 fixando 

o prazo de 365 dias para duração do benefício deferido liminarmente. O 

autor manifestou no Id 10186997 juntando novo atestado médico 

informando estar acometido de doença incapacitante. Perícia médica 

apresentada no Id 11705963. O autor manifestou sobre o laudo pericial no 

Id 11712841, reiterando o pedido de aposentadoria apresentado 

inicialmente. Devidamente intimado, o instituto requerido não manifestou 

sobre o laudo pericial (certidão Id 14147025). 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“ART. 42. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ CUMPRIDA, 

QUANDO FOR O CASO, A CARÊNCIA EXIGIDA, SERÁ DEVIDA AO 

SEGURADO QUE, ESTANDO OU NÃO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, 

FOR CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA 

O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA, E 

SER-LHE-Á PAGA ENQUANTO PERMANECER NESTA CONDIÇÃO. § 1º A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ DA 

VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME 

MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O 

SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO 

DE SUA CONFIANÇA. § 2º A DOENÇA OU LESÃO DE QUE O SEGURADO 

JÁ ERA PORTADOR AO FILIAR-SE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL NÃO LHE CONFERIRÁ DIREITO À APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, SALVO QUANDO A INCAPACIDADE SOBREVIER POR MOTIVO 

DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA DOENÇA OU LESÃO.” 

“ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR 

DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, 

RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “ART. 

59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE, HAVENDO 

CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO 

NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU TRABALHO OU PARA A 

SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS 

CONSECUTIVOS.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez 

do trabalhador: A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE; B) 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO; C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA; D) CARÊNCIA. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença 

que o incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador de cardiopatia isquêmica crônica (CID I255), atestada 

clinicamente e por exames, resultando em incapacidade laboral definitiva e 

total desde maio/2016. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia ou mesmo de outras atividades, 

razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço 

físico (‘vide’ laudo pericial no Id 11705963). Quanto ao período de 

carência, verifico que o caso se enquadra nas exceções legais de 

comprovação da carência, visto que os laudos e exames apresentados, e 

notadamente a perícia médica realizada, apontam que o autor é portador 

de CARDIOPATIA GRAVE, incidindo, assim, na hipótese do artigo 26, 

inciso II, da Lei 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: (...) II - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 

doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 

Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 

com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado.” Por sua vez, a lista de doenças graves mencionadas no 

supracitado artigo foi regulamentada pela Portaria Interministerial nº 2.998, 

de 23 de agosto de 2001, que assim dispõe em seu artigo 1º: “Art. 1º As 

doenças ou afecções abaixo indicadas excluem a exigência de carência 

para a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez 

aos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS: (...) VII- 
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cardiopatia grave;” A qualidade de segurado do requerente está 

comprovada desde antes do diagnóstico da doença grave que o acomete, 

ou seja, é filiado desde 16/10/1979, conforme se infere do CNIS juntado ao 

feito, suprindo, assim, as exigências do artigo 26 da Lei de Plano de 

Benefícios. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) 

Segurado(a): Nilton João Anderle; 2. CPF: 262.320.810-72; 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 

31/05/2016 (pedido administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do 

salário de benefício 6. Data início do pagamento: a contar da intimação da 

decisão que antecipou a tutela. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001680-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE SOLIGO (AUTOR(A))

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001680-89.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Sérgio José Soligo. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 6823979 indeferindo a 

antecipação dos efeitos da tutela e determinando a realização de perícia 

médica. Perícia médica apresentada no Id 11707614. O autor manifestou 

sobre o laudo pericial no Id 11757636, reiterando o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente. O requerido apresentou 

contestação e documentos (Id 14580254) sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. O autor 

impugnou a contestação no Id 14960552. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador de discopatia degenerativa lombar, em 

estágio evolutivo, atestada clinicamente e por exames, resultando em 

incapacidade laboral definitiva e total. No caso, o perito médico afirmou 

que a incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia ou mesmo de outras 

atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial no Id 11707614). Quanto 

ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado 

aos autos se verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) 

contribuições, notadamente à época do requerimento administrativo (em 

20/04/2016), data na qual o autor estava incapacitado, segundo atestou o 

perito. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício da 

aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando 

extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) 

Segurado(a): Sérgio José Soligo; 2. CPF: 371.623.229-72; 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 

20/04/2016 (pedido administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do 

salário de benefício 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar 

da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000607-48.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Marta Pereira de Almeida. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Decisão inicial no Id 11975155, designando desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos (Id 12960231) sustentando que a parte autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. A autora apresentou 

impugnação no Id 13556829. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

14395605) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural 

por idade, prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por 

outro lado, exige o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício, conforme estabelece a tabela 

constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo 

com o entendimento traçado pelo STJ em sede de recurso especial 

representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em 

que o segurado especial completar a idade legal deverá ter preenchido o 

tempo de carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 

da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (STJ - REsp 1.354.098/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBELL 

MARQUES, julgado em 09/09/2015, DJe 10/12/2016).” No caso em exame, 

em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 

142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade em 17/11/2010, mister a comprovação 

do período de carência mínimo de 174 (cento e setenta e quatro) meses 

imediatamente anteriores à referida data. Para fins de comprovação do 

exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do 

recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a 

prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência de um início 

razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são os 

seguintes: 1) CNIS da autora demonstrando que nunca houve nenhuma 

contribuição ao sistema geral previdenciário; 2) Transcrição de 

transmissões de propriedade rural em nome do pai da requerente, 

qualificando-o como lavrador (1966); 3) Certidão de casamento da 

requerente (1976) qualificando seu esposo como agricultor e indicando 

endereço na zona rural; 4) Identidade de beneficiária do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em nome da requerente (1984); 5) Certidão de óbito 

da mãe da requerente indicando seu endereço na zona rural (1996); 6) 

INFBEN em nome da mãe da requerente indicando o recebimento de 

pensão por morte na condição de segurada especial; 7) Certidão de 

nascimento da filha da requerente (1978) indicando a profissão de seu 

esposo como lavrador e endereço rural; 8) Certidão de nascimento do filho 

da requerente (1979) indicando a profissão de seu esposo como lavrador 

e endereço rural; 9) Certidão de nascimento do filho da requerente (1987) 

indicando a profissão de seu esposo como lavrador e endereço rural; 10) 

Certidão de casamento da filha da requerente (1995) indicando a 

profissão de seu esposo como lavrador e endereço rural; 11) Notas 

fiscais emitidas em nome do esposo da requerente relacionadas à 

atividade agrícola (1996 e 1997); 12) Certidão de casamento da filha da 

requerente (1997) indicando a profissão de seu esposo como lavrador e 

endereço rural; 13) CTPS do esposo da requerente indicando diversos 

trabalhos no ramo agrícola (entre os anos de 1996 e 2014); Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. In 

casu, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, julgou procedente o 

pedido da autora sob o entendimento de que a prova documental juntada 

aos autos dá conta do exercício da atividade rural em período equivalente 

à necessária carência para fins de concessão do benefício do 

auxílio-doença. 2. O rol de documentos ínsito no art. 106 da Lei 8213/91 

para a comprovação do exercício da atividade rural é meramente 

exemplificativo, sendo admissíveis outros além dos previstos no 

mencionado dispositivo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no 

REsp 1.311.495/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se 

os seguintes posicionamentos já sumulados: Súmula 73 do TRF4: 

Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade 

rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros 

do grupo parental. SÚMULA Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula. 

SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário." Ainda sobre a 

comprovação da atividade rural, a jurisprudência do STJ exige que o 

conjunto probatório da atividade rural comprove a carência no período 

imediatamente anterior ao requerimento (leia-se implemento da idade para 

a obtenção do benefício), mas não exige que o início de prova material 

diga respeito a todo esse período, bastando início razoável de prova 

material corroborado por idônea prova testemunhal. Quanto ao ponto, 

colacionam-se os seguintes precedentes: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A aposentadoria 

rural por idade exige a observância de dois requisitos essenciais: a) 

etário, quando completados 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco), se mulher; e b) o exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento, em número de meses idêntico à carência do benefício 

vindicado. 2. De acordo com o art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios, a 

demonstração do direito só produzirá efeitos se baseada em início 

razoável de prova material, sendo inadmissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 3. Ainda que a prova documental não se refira a todo o 
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período de carência exigido para a concessão do benefício, deve a prova 

oral ser robusta suficientemente para estender sua eficácia, referindo-se 

a todo o lapso demandado. 4. (...) 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1.312.623/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 

17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É firme a orientação 

jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de 

aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor 

agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova 

testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na 

hipótese em exame. 2. Pedido julgado procedente para, cassando o 

julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença. (AR 4.094/SP, Terceira Seção, Relatora Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Revisor Ministro Jorge Mussi, DJe 

8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início de 

prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a todo 

o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria rural 

por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o início de prova 

material abranja necessariamente o número de meses idêntico à carência 

do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória 

ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua 

vinculação ao tempo de carência. Em análise ao processado no presente 

feito, verifico que a prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos 

documentos antes elencados (início de prova material) não deixam 

dúvidas acerca do exercício da atividade rural da parte autora, na forma 

de regime de economia familiar, por período superior a 174 (cento e 

setenta e quatro) meses anteriores ao adimplemento da idade mínima 

exigida para a aposentadoria rural. Ressalta-se que se encontra pacífico 

em sede de recurso repetitivo o entendimento de que eventuais vínculos 

urbanos na CTPS de algum integrante do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. FICHA DE FILIAÇÃO 

AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. 1. A Corte local entendeu que "da consulta CNIS e 

verifica-se que seu marido possui vínculos de trabalho apenas em 

atividades urbanas desde o ano de 1978 e a partir do ano de 1982 na 

função pública municipal". Contudo, o trabalho urbano de um dos membros 

do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes 

como segurados especiais. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento 

do REsp 1.304.479/SP, submetido à sistemática dos recursos especiais 

repetitivos. (...) (STJ - REsp 1650305/MS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)”. 

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, 

do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte autora a aposentadoria 

rural por idade, nos seguintes termos: a) o nome da segurada: Marta 

Pereira de Almeida ; b) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; c) número do benefício: 

1746442341; d) a renda mensal atual: salário mínimo; e) a data de início do 

benefício – DIB: (25/01/2018 – data do requerimento administrativo); f) data 

do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença (visto 

que foi deferida a antecipação de tutela abaixo); g) período a ser 

considerado como atividade rural: (174 meses) Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001190-67.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Izaias Souza Junior. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 5897113 deferindo a tutela de 

urgência para fins de implantação do benefício de auxílio doença e 

determinando a realização antecipada de perícia médica. O autor 

manifestou no Id 9038640 alegando o descumprimento de ordem judicial 

em vista da programação de alta Decisão proferida no Id 9515598 fixando 

o prazo de 365 dias para duração do benefício deferido liminarmente. 

Perícia médica apresentada no Id 10464022. Manifestação do INSS no Id 

10558315 pela complementação da perícia. Manifestação do autor no Id 

11021800 requerendo providências diante da não implantação do 

benefício, e no Id 11451039 sobre a perícia, reiterando os pedidos iniciais. 

Decisão proferida no Id 12425076 prorrogando novamente a duração do 

benefício deferido liminarmente e determinando a intimação do perito para 

a complementação da perícia. Complementação da perícia médica no Id 

13577986, seguida de manifestação do autor no Id 13782576, onde juntou 

laudo médico atualizado (Id 13782625) tendente a demonstrar sua 

incapacidade laborativa. Citado para apresentar contestação e manifestar 

acerca da complementação do laudo pericial, o requerido apresentou 

contestação e documentos (Id 13988745) sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. O autor 

impugnou a contestação no Id 14611312. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 
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8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador das doenças descritas nos CID’s B91 

(sequelas de poliomielite), M21 (outras deformidades adquiridas dos 

membros), S835 (entorse e distensão envolvendo o ligamento cruzado) e 

S72.7 (fraturas múltiplas do fêmur), doenças estas com lesões graves e 

incapacitantes, irreversíveis, de caráter evolutivo, resultando em 

incapacidade laboral definitiva e total desde, com início da incapacidade 

em outubro/2015. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do 

autor não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da 

função que exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ 

laudo pericial no Id 10464022, complementado no Id 13577986). Quanto ao 

período de carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos 

autos se verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) 

contribuições. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) 

Segurado(a): Izaias Souza Junior; 2. CPF: 436.688.441-00; 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 

23/02/2017 (pedido administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do 

salário de benefício 6. Data início do pagamento: a contar da intimação da 

decisão que antecipou a tutela. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004097-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004097-78.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARIA JOSE COSTA BARBOSA RÉU: INSS, GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Indefiro, de 

outro norte, o pedido de tutela antecipada, ante a ausência de prova 

pré-constituída da deficiência e do grau de impedimento, bem como da 

necessidade da requerente, formada com a participação de ambas as 

partes. 3. A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de 

possível a autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar no interior do Estado. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação ainda 

assim será possível. 4. Ato contínuo, determino a realização de estudo 

social a ser realizado pela Assistente Social vinculada a este juízo, 

devendo o laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Após cumprido o 

item retro ou o decurso do prazo para tanto, intime-se o profissional ora 

nomeado para designação da data do estudo, o que deverá ser 

imediatamente informado nos autos, visando a intimação prévia das 

partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per 

capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo 

vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ 

do salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência? 5. Nos termos da Recomendação Conjunta 

CNJ/AGU/MTPS n. 01/2015, para a realização da prova pericial, nomeio 

perito na pessoa do Dr. Guido Vaca Céspedes, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. 6. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo, pelo autor (realizado na inicial) e pelo requerido (constante na 

recomendação CNJ/AGU/MTPS n. 01/2015) –, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). 7. Faculto às partes, 

no prazo improrrogável de 05 dias, a apresentação de outros quesitos e a 

indicação de assistentes técnicos, devendo a autarquia requerida, em 

igual prazo, juntar aos autos cópia dos processos administrativos, 

inclusive eventuais perícias já realizadas, bem como os informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas. 8. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. 9. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias após a realização da perícia. 10. Fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do 

Anexo único, da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 07 de Outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. 11. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão/enfermidade que o 

impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa desta lesão/enfermidade? 3)- 

O(a) periciando(a) é portador de incapacidade laborativa que impede o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- Qual a causa 

desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a incapacidade? 6)- Qual 

o grau de incapacidade para o trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- 

temporária? c)- parcial? d)- total? 7) O(a) periciando(a) possui condições 

de autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 8) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente? 9) Qual é a data possível estimada 

em que o(a) periciando(a) estará curado(a) da enfermidade (art. 60, §8º 

da Lei nº 8.213/1991) ? 12. Entregue o laudo pericial, CITE-SE a parte ré 

para que, no prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, 

acompanhada de documentos, manifestando-se inclusive acerca do laudo 

pericial, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 13. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação, documentos e laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. 

14. Encerrada a fase postulatória e não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários 

periciais. 15. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002969-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RAMOS DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002969-57.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADRIANA RAMOS DE LIMA SOUZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. 1. Acolho a emenda a petição inicial de id. 

10719870. 2. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se os requeridos, 

na pessoa de seus advogados ou da sociedade de advogados a que 

estiverem vinculados (caso a parte autora tenha acostado ao presente 

feito o instrumento de procuração dos requeridos) ou pessoalmente, caso 

não haja instrumento de procuração nos autos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, em igual prazo, 

para apresentarem os documentos indicados na petição inicial, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte autora pretende 

comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 3. Com a resposta, 

manifeste-se a parte autora em igual prazo. 4. Após, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência. 5. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 6. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de junho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003054-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA FATIMA VIAN (ADVOGADO(A))

INDETERMINADO/INOMINADO (RÉU)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CLEUSA LORIANO FERREIRA (RÉU)

ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003054-77.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE VIEIRA RÉU: INDETERMINADO/INOMINADO, CLEUSA 

LORIANO FERREIRA Vistos. 1. Tendo em vista que os requeridos 

nominados não foram regularmente intimados, já que os causídicos/partes 

não estavam devidamente cadastrados na autuação do feito, renove-se a 

decisão de id. 11632977, doravante de maneira correta. 2. Às 

providências. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de outubro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 7084-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BAZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Expeça-se o necessário para a transferência dos valores depositados, 

conforme comprovante de f. 146.

4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 6354-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora para que junte aos autos guia de recolhimento de 

selo para autenticidade de certidão de inteiro teor de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91093 Nr: 4982-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES, RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 129.

2. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, indicar quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

apresentando, inclusive, prova da respectiva propriedade, sob pena de 

sua conduta comissiva ou omissiva ser considerada ato atentatório a 

dignidade da jurisdição, além de multa no importe de 3% (três por cento), 

que se reverterá em proveito da parte exequente, nos termos do artigo 

774, V e Parágrafo Único do CPC.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário para a transferência dos 

valores depositados, conforme comprovante de f. 127 e 127v.

2. Ademais, intime-se o requerido, para que no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto eventual saldo remasnecente, atentando-se ao item 2 

e seguintes do despacho de f. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31296 Nr: 1334-39.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MAZIERO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Intimação da parte requerida para que manifeste-se sobre a penhora e 

avaliação de fls. 153/154 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 95812 Nr: 2565-28.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRÍCIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:MT/10.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para que manifeste-se sobre o cumprimento do 

acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte requerida para contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte autora para contrarrazões de apelação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 2248-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, 

FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2248-93.2015.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

e MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

PARTE REQUERIDA: GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME

INTIMANDO(A, S): GUERRA TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ: 

10.543.935/0001-78,

 Endereço: Lugar Não Sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 13.580,18

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “1. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E OUTRA, qualificadas 

nos autos, em face de GUERRAS TRANSPORTES ME, aduzindo que as 

requerentes são credores da parte requerida no valor de R$ 9.651,07 

(nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos) referente a 

cheques, duplicatas e pedidos de venda e ordens de serviço. Pugna pela 

procedência da ação e condenação da requerida no pagamento da 

quantia de R$ 9.651,07 (nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sete 

centavos), devidamente corrigidos e atualizados, além de custas e 

processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos de f. 12/46. 

Regularmente citada (fl. 51v), a requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação de resposta (fl. 55). À fl. 56 a parte requerente 

postulou pelo julgamento antecipado da lide. Após, os autos vieram 

conclusos. 2. É relatório. Fundamento. Decido. 2.1. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. 2.2. O(A) requerido(a) foi regularmente citado(a) e 

notificado(a) dos termos da presente ação de busca e apreensão. 

Contudo, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

resposta, impondo-se, no caso, a aplicação do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, que preceitua: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Não bastasse a presunção decorrente da revelia, 

os autores apresentaram nos autos os documentos de fls. 16/44 de modo 

a comprovar o débito da parte requerida com os requerentes. Diante dos 

elementos contidos, a procedência do pedido contido na presente ação é 

medida que se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte requerida no pagamento aos autores da quantia de R$ 

9.651,07 (nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos), 

devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a 

incidir desde o ajuizamento da ação, bem como juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação - 

16/07/2015 - (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento. 3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, condeno a requerida no pagamento das custas 

e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. 3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32676 Nr: 1495-49.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PAULO DELATORRE, ALEX GIACOMINI 

DELATORRE, DELATORRE ASSESORIA PUBLICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1495-49.2009.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A UNIÃO

PARTE REQUERIDA: DELATORRE ASSESORIA PUBLICA LTDA-ME e PLÍNIO 

PAULO DELATORRE e ALEX GIACOMINI DELATORRE

INTIMANDO(A, S): DELATORRE ASSESORIA PUBLICA LTDA-ME, 

CNPJ05.895.344/0001-20, Endereço: Lugar Não Sabido e

 PLÍNIO PAULO DELATORRE, CPF: 155.017.600-53, Endereço: Lugar não 

Sabido e

 ALEX GIACOMINI DELATORRE CPF: 984.608.890-68, Endereço: Lugar não 

Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 26.243,57

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. 1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou 

o adimplemento integral da avença (f. 211), nos moldes do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo. 2. Custas, se houver, pelo exequente. Sem honorários 3. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 597 Nr: 2989-85.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-CDPAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRA L. BUSATO - 

OAB:OAB-PR 5089, WALDEMÉRITON N. DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB-PR 15980

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114356 Nr: 6358-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL LARA FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDISNEI FERREIRA DE FREITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do curador nomeado DR. SERGIO ALBERTO BOTEZINI, para 

contestação por negativa geral.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004157-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. R. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

PROCESSO n. 1004157-51.2018.8.11.0045 Valor da causa: $6,000.00 

ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO 

ATIVO: Nome: MARILITA MARIA MENEGAZZO Endereço: RUA LIBERATO 

SALZANO, 2098-E, RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCAS NATANAEL RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: AVENIDA TOCANTINS, 1697-E, CIDADE NOVA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- 2ª VARA LUCAS DO RIO VERDE Data: 11/12/2018 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. LUCAS DO RIO VERDE, 8 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002633-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que, no prazo legal, manifeste acerca do 

laudo pericial e, caso queira, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002857-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

NEIVA CELONIR RIGOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que atenda ao solicitado no ID nº 15127218 

e, caso queira, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002978-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BATISTA RIBEIRO CAPELETTI (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003135-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE MATOS PAULA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002767-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM (ADVOGADO(A))

TEREZA DE JESUS BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121487 Nr: 1330-55.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE ELIRIA STIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO RODRIGUES BUENO, 

Cpf: 98022342068, Rg: 4082043474, Filiação: Terezinha Rodrigues Bueno 

e Saturnino Lopes Bueno, data de nascimento: 17/05/1975, brasileiro(a), 

solteiro(a), operador de maquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: " A exequente e o executado na data de 21 de agosto 

de 2015, neste núcleo da Defensoria Pública fixaram acordo referente ao 

pagamento de dívida referente contrato de locação residencial, consoante 

acordo anexo. Contudo, até a presente data o executado não efetuou o 

pagamento do valor ora acordado, qual seja, R$ 1.505,00, bem como, não 

demonstrou forma amigável de quitação do débito. Assim, restando 

infrutíferas todas as tentativas de acordo propõe-se a presente ação."

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 2.115,86 - Valor 

Atualizado: R$ 2.115,86 - Valor Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

1330-55.2016.811.0045.Considerando-se que a ultimação da citação 

pessoal de executado, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização (fls. 16/17, 19, 26, 32/35 e 42), se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação do executado, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de setembro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 1557-55.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS, PAULO 

CESAR MELLO MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1557-55.2010.811.0045 – CÓD. 36524.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 
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totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 2098-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2098-83.2013.811.0045 – CÓD. 88239.

Compulsando o processo, verifica-se que o executado ainda não foi 

citado de maneira válida e, também, que não foram localizados bens 

passíveis de penhora (92, 105 e 131). Por conseguinte, conforme 

entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.407.723/RS, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Eliana Calmon, j. 21/11/2013; STJ, AgRg no REsp n.º 1.536.830/RS, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 20/08/2015], com fundamento no 

conteúdo normativo do art. 830 do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO a realização de arresto prévio de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do 

executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 540-18.2018.811.0045.

Item I – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às cooperativas de 

crédito Sicredi e Sicoob, porquanto estão inseridas no rol de instituições 

financeiras abrangidas pelo sistema BacenJud.

Item II – Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23558 Nr: 1399-05.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, EURICO DOS 

SANTOS FRANCO, ONORINA DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1399-05.2007.811.0045.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome do executado em 

cadastros de proteção ao crédito.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103772 Nr: 655-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE SCHREINER BOHM, 

SIDINÉIA ADRIANA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo n.º 655-29.2015.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121709 Nr: 1468-22.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA PALAVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37832 Nr: 2869-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2869-66.2010.811.0045 – CÓD. 37832.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98447 Nr: 4741-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VIEIRA KRIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4741-77.2014.811.0045.

DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17108 Nr: 2340-23.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 2340-13.2005.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109723 Nr: 3787-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLEI JOSÉ LEVISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI KLATT DE OLIVEIRA - 

OAB:33.038/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Processo n.º 3787-94.2015.811.0045 – CÓD. 109723.

 Item I – Os processos protocolizados até às 12horas do dia 25 de abril de 

2016, incluindo os seus incidentes, devem tramitar de forma física até o 

arquivamento. Esta é a regra prevista no art. 3.º da Portaria n.º 

127/2016-PRES, publicada na edição 9732 do DJe. Portanto, diante deste 

cenário, tendo em vista que estes autos foram remetidos, por distribuição, 

a esta unidade judiciária no dia 25/05/2015 (certidão de fl. 36-verso) e 

protocolados e distribuídos no dia 25/06/2015 (‘vide’ informações da 

distribuição do processo na capa dos autos), INDEFIRO o pedido 

conversão do processo em autos eletrônicos.

Item II – Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2.018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7267 Nr: 467-90.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO PAULO FREDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 2004/346 – CÓD. 7267.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4046-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HILÁRIO ORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4046-94.2012.811.0045 – CÓD. 84513.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, é possível divisar que o advogado Leonardo de Mattos 

retirou os autos do processo em “carga” na data de 09/05/2018. Segundo 

os informes extraídos do APOLO, deflui-se que o advogado, devidamente 

intimado para realizar a devolução dos autos, quedou-se inerte (conforme 

certidão anexa).

 Portanto, diante deste cenário, considerando-se que o advogado realizou 

a retenção indevida do processo por prazo acima do permitido [item 

2.4.9.2.2 da CNGCGJ/TJMT] e que, mesmo intimado, não realizou a 

devolução em Cartório, com fundamento no teor do art. 234, § 2º do 

Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que o advogado seja proibido 

de retirar o processo em carga, em qualquer modalidade, até o 

encerramento e, também, APLICO a multa no valor de metade do 

salário-mínimo. Anote-se na capa do processo.

Levando-se por linha de estima que a postura do advogado caracteriza 

falta disciplinar [art. 34, inciso XXII da Lei nº 8.906/1994], punível com 

suspensão [art. 35, inciso II c/c o art. 37, inciso I, ambos da Lei nº 

8.906/1994], DETERMINO que se expeça ofício a OAB para que 

providencie a instauração de processo disciplinar, que deverá ser 

instruído com certidão circunstanciada elaborada pelo Gestor Judiciário.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos autos, devendo a 

escrivania, no momento da confecção do expediente, consignar que o 

descumprimento da ordem poderá configurar o crime de sonegação de 

autos [art. 434, inciso I da CNGCGJ/TJMT].

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1439 Nr: 109-67.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINE FISCHER KRAUSS - 

OAB:17.879-A, PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - 

OAB:SP/315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 Processo n.º 109-67.1998.811.0045 – CÓD. 1439.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca do ofício acostado à fl. 436. Após, voltem-me os autos conclusos 

para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19792 Nr: 1098-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO SALLES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1098-92.2006.811.0045.

Tendo em vista, que transitou em julgado a decisão de fls. 247/249 dos 

autos, e a manifestação de concordância do autor quanto aos cálculos 

apresentados pela requerida, EXPEÇA-SE precatório para quitação do 

valor total.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 2453-69.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 Processo n.º 2453-69.2008.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33128 Nr: 2850-94.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA 

NEVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SUGUMOTO - 

OAB:SP/190.204, MARCELO FERREIRA DE PAULO - OAB:SP/250.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 Processo n.º 2850-94.2009.811.0045 – CÓD. 33128.

Com o objetivo de concretizar os comandos da sentença de mérito 

prolatada, que ordenou a extinção do processo, devido à ultimação do 

pagamento da dívida, DETERMINO o cancelamento das averbações 

premonitórias, registradas à margem das matrículas dos bens imóveis 

matriculados com os números 31.502 e 31.503 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade dos 

executados, e que derivem, como consequência direta, da existência 

desta demanda judicial. Intimem-se. Após, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109327 Nr: 3859-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAUÊ FRANCISCO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo n.º 3859-93.2015.811.0041 – CÓD. 109327.

Considerando-se que o requerente, devidamente intimado, permaneceu 

inerte, deixando de informar endereço atualizado no processo, 

imprescindível para realização da prova pericial (fls. 228/230), 

operando-se a preclusão [art. 223 do Código de Processo Civil], DECRETO 

a perda da faculdade/direito de concretizar a produção da prova pericial.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

provas, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao requerente, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 6261-38.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 6261-38.2015.811.0045.

Notifique-se a perita para que apresente o laudo pericial, visto que o prazo 

adicional requerido já se exauriu.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118198 Nr: 8539-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXECUTADO para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. ENDEREÇO DO 

EXECUTADO: Endereço: Av. Rio Grande do Sul, Nº 1559/s, Bairro: Menino 

Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105987 Nr: 1787-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTMV, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, retire 

em cartório a certidão de débito para protesto, que se encontra em pasta 

própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158717 Nr: 5053-14.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

COSTA SEMENTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por José Vitor de Almeida contra Vicente Aparecido Francisco 

Costa e SPE – Costa Sementes S/A, para o fim de CONFIRMAR a tutela de 

urgência anteriormente concedida, e como consequência:a) DECLARAR a 

nulidade do negócio jurídico consubstanciado nos denominados “Aditivo 

ao Instrumento Particular de Arrendamento de Área Rural”, “Distrato de 

Instrumento Particular de Arrendamento de Área Rural e Aditivo” e 

“Contrato de Confissão de Dívida”, objeto da lide (fls. 39/45 dos autos);b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO os 

requeridos no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por 

parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

05 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92216 Nr: 6082-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BELTRAME, LILIANE OLIVIA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que apresente a matricula atualizada do 

bem, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24759 Nr: 2597-77.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CINPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT/6735

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por Wladislau Cinpak contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, para o fim de:a) CONDENAR a empresa requerida, a título 

de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo 

IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização 

[Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de 

responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg 

nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, 

j. 18/11/2008];b) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização 

por danos materiais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a 

R$ 22.678,79 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e 

nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros 

de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a empresa requerida no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.Cumpra-se 

integralmente a decisão encartada na fl. 390 dos autos. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135247 Nr: 700-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à execução ajuizados por Anderson Garcia da Rocha 

e Valdori Garcia da Rocha, incidentalmente a demanda executiva n.º 

328-50.2016.811.0045, ajuizada por Fiagril Ltda, e, como consequência 

direta, a) REVOGO o benefício da gratuidade da justiça concedido ao 

embargante Valdori Garcia da Rocha; b) DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO os embargantes no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da 

demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100104 Nr: 22116-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - COSTA FAZENDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos de devedor, por José Vitor de Almeida contra SPE – 

Costa Sementes S/A, para o fim de: a) DETERMINAR a suspensão da ação 

de execução de título extrajudicial nº 569-92.2014.811.0045, código nº 

93408, até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 

5318-14.2018.811.0045, código nº 158717; b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a 

embargada no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou.Uma vez preclusa a presente decisão, 

DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à 

demanda executiva que se encontra em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118730 Nr: 8791-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da carta de citação devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121176 Nr: 1164-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GETULIO DANIEL, LEIDYLU DANIEL, 

PEGORIN & PEGORIN DANIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção pré-processual ajuizada por ajuizada 

por Daniel e Daniel Ltda – ME, no âmbito da ação de execução fiscal 

promovida pelo Estado de Mato Grosso.Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento 

do processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117520 Nr: 8144-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO EMILIO PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O, JANICE SPANIOL - OAB:13846 B OAB/MT, Kamilla 

Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 8144-20.2015.811.0045

Cuida-se de requerimento de Cumprimento de Sentença formulado por 

Antonio Batista dos Santos contra Sergio Emilio Paludo, ambos já 

qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, dado a concessão da assistência judiciária gratuita.

Proceda-se a baixa da restrição judicial realizada sobre o veículo do 

requerido pelo Sistema Renajud.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 144206 Nr: 5744-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSÉ SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES NETO, FLORISBELA GOMES, 

SUETONIO PAZ, ESPÓLIO DE IRENE BRICCATTI PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:MT/7229-B, 

JOSÉ NILTON GOMES - OAB:OAB/GO 22118

 Processo n.º 5744-62.2017.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119580 Nr: 328-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GARCIA DA ROCHA, VALDORI 

GARCIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 328-50.2016.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir o registro dos advogados que patrocinam os interesses 

dos executados, de acordo com as procurações juntadas nas fls. 15v e 

23, dos embargos à execução em apenso.

Em atendimento ao princípio do contraditório [art. 9º do Código de 

Processo Civil], intimem-se os executados, através de seu advogado 

constituído, via Dje, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem 

sobre o pedido de conversão da ação em execução por quantia certa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101883 Nr: 22472-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL E DANIEL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da Ação Anulatória ajuizada por Daniel e Daniel Ltda – ME contra o 

Estado de Mato Grosso e, como consequência direta, SUSPENDO os 

efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

05 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Processo n.º 2008-17.2009.811.0045 – CÓD. 31978.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 
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BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34105 Nr: 3586-15.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ANTONIO BOTTON, VALDIR VASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SAPORITI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - 

OAB:5.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FELIPE 

MUCHOLOWSKI - OAB:36942/PR, FABÍOLA C. DE NORONHA SAMPAIO 

- OAB:MT/4997, NEREU DE PAULA PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

38074

 Processo n.º 3586-15.2009.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Clóvis Antonio 

Botton e Valdir Vassoler contra Alceu Saporiti Alves, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88839 Nr: 2740-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO CAMPOS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH CAROLINE DE DEUS 

PEREIRA - OAB:312.681/ SP, SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 Processo n.º 2740-56.2013.811.0045.

Considerando-se que a forma de pagamento de honorários periciais no 

âmbito da Justiça Federal e da Justiça Estadual, na hipótese de 

competência delegada, se materializa através da expedição, no âmbito do 

próprio processo, de requisição de pequeno valor [art. 29 e art. 33, 

parágrafo único da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal], como forma de concretizar-se a aplicação do principio da 

equivalência material, Determino que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito.

 Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada nas fls. 87/88 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80312 Nr: 4382-35.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VILMAR SIMÃO, SIMÃO E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 4382-35.2011.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Adelar Comiran 

contra Ivo Vilmar Simão e Simão e Cia Ltda-Me, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97235 Nr: 3728-43.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR FATIMA SACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3728-43.2014.811.0045.

Intimem-se o autor/apelado e o requerido/apelado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código 

de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para fins de exame da matéria.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105067 Nr: 1326-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1326-52.2015.811.0045.

Considerando-se que a parte autora não aceitou a proposta de acordo 

ofertada pela autarquia requerida, intime-se a exequente, mediante a 

observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente alegações 

finais.

Após, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35983 Nr: 996-31.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO VERDE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

DOS PRODUTORES LUVERDENSES, CARLOS HENRIQUE BAQUETA 

FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MT CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 996-31.2010.811.0045 – CÓD. 35983.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca do ofício acostado às fls. 199/202. Após, voltem-me os autos 

conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 4599-73.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. M. RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial por Carla Lara Cesca contra G. W. M. Ribeiro – ME, para 

o fim de:a) CONFIRMAR a tutela de urgência precedentemente concedida 

e, como consequência natural, DETERMINAR que a empresa requerida 

exclua o nome da autora no Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS), providência já cumprida;b) CONDENAR a empresa requerida, a 

título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];c) INDEFERIR o pedido de indenização 

por danos materiais; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverá arcar, a requerente, com 50% das custas 

processuais e a requerida com os demais 50% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a requerida no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil].Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais infligidas à autora, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 4597-06.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES BRESSAN VALIATI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial por Carla Lara Cesca contra Cleudes Bressan Valiati – 

ME, para o fim de:a) CONFIRMAR a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como consequência natural, DETERMINAR que a empresa 

requerida exclua o nome da autora no Cadastro Nacional de Informações 

Sociais (CNIS), providência já cumprida;b) CONDENAR a empresa 

requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 2.000,00, corrigida monetariamente 

pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da 

indenização, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de 

responsabilidade civil extracontratual;c) INDEFERIR o pedido de 

indenização por danos materiais; d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverá arcar, a requerente, com 50% das custas 

processuais e a requerida com os demais 50% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

da causa, e, também, a requerida no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil].Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, infligidos à autora, devido à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118848 Nr: 8852-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação 

ao cumprimento de sentença por OI S/A contra Luciano de Oliveira 

Camargo, para o fim de:a) RECONHECER a existência de um crédito 

concursal líquido, no valor de R$ 17.390,24 (dezessete mil, trezentos e 

noventa reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 04/07/2016, em 

favor do exequente/impugnado, perante a empresa requerida/impugnante, 

que se encontra em recuperação judicial, e, como consequência direta, 

DETERMINAR a emissão da respectiva certidão de crédito, para que o 
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credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, 

para recebimento na forma do plano de recuperação judicial;b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Considerando-se que a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresenta o caráter da litigiosidade, revela-se cabível/pertinente a 

aplicação do princípio da sucumbência [cf.: STJ, REsp n.º 1.134.186/RS, 

Corte Especial, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011]. Logo, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de 

Processo Civil, CONDENO o impugnado no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído ao requerimento de cumprimento de sentença, considerando-se o 

trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o 

processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, infligido ao exequente/impugnado, em razão do fato de ter-lhe 

sido concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita.Preclusa 

esta decisão judicial, expeça-se a certidão de crédito, em favor do 

credor.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 

de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11258 Nr: 229-03.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOASOL COOP. AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO * - OAB:4.070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898-B, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2.841-E

 Processo n.º 229-03.2004.811.0045 – CÓD. 11258.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo, visto que o prazo requerido já se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89774 Nr: 3660-30.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIRE CLARA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da carta de citação devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112351 Nr: 5117-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIS SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RAFAEL BAUMBACH - 

OAB:18482-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimo a parte para vistas dos autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao 

arquivo de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2877-72.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO JOSE ROSSATO 

JUNIOR - OAB:8599/MS, LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS

 Certifico que foi protocolada petição A120190 em 18/09/2018. No entanto, 

estes autos encontram-se no arquivo de feitos. Sendo assim, INTIMO a 

parte AUTORA para que providencie o pagamento da Guia de 

Desarquivamento dos autos, comprovando-a, para, após, ser juntada a 

referida petição. Prazo: 30 (trinta)dias. Após, sem o pagamento, a referida 

petição será recusada e cancelado seu protocolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 542-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALHO, MACHADO E TIMM ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON GOUBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A

 Intimo o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o 

executado realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111505 Nr: 4662-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENILDO SANTOS DA SILVA, Filiação: 

Joseni dos Santos da Silva e Francisco das Chagas, data de nascimento: 

25/12/1991, brasileiro(a), natural de Santa Ines-MA, solteiro(a), carpinteiro, 

Telefone (65)9628-9309. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU acima identificado e REVEL da Sentença 

Condenatória..

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE a Peça Inicial Acusatória, para:1)CONDENAR o 

acusado JOSENILDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, no crime 

descrito no artigo 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº. 

11.340/2006.2)DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

JOSENILDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, da infração penal 

descrita no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/2006, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena 

prevista para o crime de lesão corporal em violência doméstica é de três 

(03) meses a três (03) anos de detenção. Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, por não 

haver outras circunstâncias a serem levadas em especial 

consideração.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Incabível substituição por pena 

restritiva de direito (art. 44, do CP) e sursis (art. 77, do CP).Disposições 

FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 
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contudo suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Tendo em 

vista que o acusado respondeu o processo em liberdade e não estarem 

presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho-o solto no caso 

de eventual recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP), por ausência de pedido formal, sob pena de violação de princípios 

processuais comezinhos.Proceda-se a incineração da substância 

entorpecente apreend ida  à  f l .  28 ,  lav rando-se  Auto 

Circunstanciado.Quanto aos demais bens apreendidos (fl. 28), caso ainda 

não tenham sido restituídos, proceda-se na forma do artigo 123 do 

CPP.Sentença publicada em audiência.Intime-se a ofendida na forma da 

lei.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) 

Anote-se no Sistema Apolo; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no 

rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Após, arquive-se com as cautelas 

de estilo.Cumpra-se”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84914 Nr: 4473-91.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE TEREZINHA WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELAINE TEREZINHA WINTER, Cpf: 

01941029124, Rg: 1844037-1, Filiação: Mercedes Terezinha Winter, data 

de nascimento: 07/09/1985, brasileiro(a), natural de Colider-MT, 

convivente, do lar, Telefone 9633-4765. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA ACUSADA acima identificada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias INDIQUE nos autos novo Advogado para efetuar 

sua defesa ou declare a impossibilidade de constituir advogado 

manifestando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, com a 

advertência que, com advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para seguir em sua defesa.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do teor da certidão de fl. 129, 

intime-se a advogada constituída pela acusada, Dra. Adriana Sotier Wolff, 

via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação dos memoriais 

escritos, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de 

Processo Penal. No mesmo prazo a advogada poderá apresentar a peça 

faltante.Outrossim, diante do silêncio injustificado da sua defensora, 

determino a intimação da ré para que informe ao oficial de justiça se 

possui outro advogado ou se não tem condições de arcar com honorários 

advocatícios, caso em que será defendida pela Defensoria 

Pública.Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da META 

02/2018 do CNJ.Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157753 Nr: 4480-73.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, JONAS DE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN AUGUSTO MENDES 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de outubro de 2018, às 15h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160900 Nr: 6385-16.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA NEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação penal privada movida pela querelante Maria Ines de 

Souza, em desfavor da querelada Cristina Negretti, imputando-lhe a prática 

dos crimes descritos no artigo 139, c/c artigo 141, inciso III e no artigo 140, 

c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

A presente queixa-crime imputa a querelada a prática dos crimes 

descritos no artigo 139, c/c artigo 141, inciso III e artigo 140, c/c artigo 141, 

inciso III, todos do Código Penal, os quais, juntos, cominam pena privativa 

de liberdade máxima abstrata de 02 (dois) anos de detenção.

 Assim sendo, os delitos imputados a querelada devem ser processados 

perante o Juizado Especial Criminal, segundo disposto na Lei nº. 9.099/95.

Dessa feita, declino da competência para processar e julgar os referidos 

crimes em favor do Juizado Especial Criminal desta Comarca, com fulcro 

na Lei nº 9.099/95.

Remetam-se os autos, com as baixas necessárias.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142171 Nr: 4649-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELSON JOSÉ GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Vistos etc.,

INDEFIRO o pedido de substituição de pena restritiva de direito de 

prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária formulado 

pela Defesa (fls. 23/24), vez que vedado tal substituição em casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 17, da 

Lei nº. 11.340/2006.

Assim sendo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 20.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.
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Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 8399-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENI MATIAS GOMES, PEDRO FERREIRA DA 

SILVA, JOSÉ VALDECIR LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GUIDO ICARO FRITSCH - OAB:19381/B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 193, intime-se o advogado constituído 

pelos acusados Pedro Ferreira da Silva e Ereni Matias Gomes, Dr. Walter 

Djones Rapuano, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique 

o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

dos memoriais escritos, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 

(dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do 

Código de Processo Penal. No mesmo prazo o advogado poderá 

apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação dos réus Pedro Ferreira da Silva e Ereni Matias Gomes para que 

informem ao oficial de justiça se possuem outro advogado ou se não têm 

condições de arcar com honorários advocatícios, caso em que serão 

defendidos pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106680 Nr: 2153-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO CASTRO DE SOUZA, Cpf: 

45238537115, Rg: 1050341-2, Filiação: Luiza de Castro Souza e Francisco 

Ferreira de Souza, data de nascimento: 15/05/1966, brasileiro(a), natural 

de Perola-PR, convivente, desempregado, Telefone (66)99974-8305. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu promotor de Justiça, abaixo firmado, no uso de sua 

atribuição descrita no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, vem 

perante Vossa Excelência, com base nos autos de Inquérito Policial n° 

2153-63.2015.811.0045, Apolo n/106680, SIMP N°001175-040/*2015, 

oferecer denúncia em face de Reinaldo Castro de Souza. Assim agindo, 

denunciado Reinaldo Castro de Souza teve sua conduta amoldada ao 

art.17 da lei Federal n° 10.826/03, razão pela qual é, neste ato, denunciado 

pelo Ministério Público Estadual, requerendo que Vossa Excelência receba 

e autue a presente DENÙNCIA, a instaurar o competente procedimento 

penal, citando o acusado e prosseguindo-se com o feito até ulterior 

sentença condenatória. Lucas do Rio Verde/MT, Paulo Henrique Amaral 

Motta, promotor de Justiça.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 5435-07.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique 

CIENTE do cálculo de fls. 45, bem como MANIFESTE-SE no prazo de 03 

(três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 92001 Nr: 5885-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 98, intimem-se os advogados constituídos 
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pelo acusado, Dr. Moacir Ribeiro, Dr. Jonas Mendes Barravieira e Dra. 

Vania dos Santos, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justifiquem o motivo pelo qual deixaram transcorrer in albis o prazo para 

apresentação das razões recursais, sob pena do pagamento de multa no 

valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme preceitua o 

artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo prazo os advogados 

poderão apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendido pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141023 Nr: 4021-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA, 

LUIS CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 202, intime-se o advogado constituído pela 

acusada Julyanna Caroline de Campos Silva, Dr. José Rodrigues de 

Freitas Junior, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o 

motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

das razões recursais, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 

(dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do 

Código de Processo Penal. No mesmo prazo o advogado poderá 

apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação da ré Julyanna Caroline de Campos Silva para que informe ao 

oficial de justiça se possui outro advogado ou se não tem condições de 

arcar com honorários advocatícios, caso em que será defendida pela 

Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159043 Nr: 5261-95.2018.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABRICIO MORAES MOCHEUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CARINE PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5261-95.2018.811.0045 – CÓD. 159043.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 520 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 13h30min. Cite-se e intime-se a querelada. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003858-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DOLCI (ADVOGADO(A))

RIO CLARO PECAS ELETRICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003858-74.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: RIO CLARO PECAS ELETRICAS 

LTDA - ME EXECUTADO: EVERALDO PERTILE - ME Visto etc., Determino 

que a Reclamante proceda a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, art. 321, § único do CPC, a fim de que 

traga aos autos o enquadramento empresarial, e cartão CNPJ atualizado, 

nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do 

FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE RODRIGUES FEITOSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO BATISTEL RAMOS (ADVOGADO(A))

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 

(REQUERIDO)

CRISTHIANE PACHECO FERST (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001388-41.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES 

FRANCISCO REQUERIDO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MEDICOS Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o 

montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição 

de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o 

não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALMOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. GILSON GOMES - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018/2018. às 17:15 horas, devendo 

comparecer ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MIGUEL PETTENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000996-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MIGUEL PETTENON 

REQUERIDO: CDL - LUCAS DO RIO VERDE, ROYAL SUPERMERCADOS 

LTDA - ME Vistos. Defiro prazo de 15 (quinze) dias para reclamante 

indicar endereço da reclamada. Com a manifestação, designe-se nova 

data para audiência de conciliação, citando-se e intimando-se as partes. 

Intime-se. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 8 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-26.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AMORIM CHICONATO (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010868-26.2013.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA AMORIM 

CHICONATO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A, SERASA S/A. Vistos. 

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo 

requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso 

não haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com 

as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003320-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MESQUITA ALVES (REQUERENTE)

TALISSA NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003320-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MESQUITA 

ALVES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Visto etc.,. Determino que a 

parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com 

todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo, uma vez que, a comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive 

para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu 

nome o reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação 

com a pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que 

no caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser 

declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, 

é documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 8 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CARDOSO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001412-35.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANA CARDOSO DE LIMA 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRE 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. determino que a Secretaria 

Judicial providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 8 de outubro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE RIGO (REQUERENTE)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001609-24.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GIOVANE RIGO REQUERIDO: 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos 

autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 

do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. No 

caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, desde já, defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor, 

antes, porém, intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do 

CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, 

nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZETE COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/11/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO DIAS PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000079-82.2016.8.11.0045. REQUERENTE: TIAGO DIAS PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. 

Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010135-55.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: RODRIGO SAMARTINO ALBINO 

EXECUTADO: FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA Vistos. Nesta data, faço a 

juntada do extrato do bloqueio do RENAJUD. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 130428 Nr: 5855-80.2016.811.0045

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 (...) designo audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 16h20min, conforme artigo 78 e 81, ambos da Lei n. 

9.099/1995, a fim de verificar a possibilidade de concretizar-se o 

recebimento da denúncia do crime tipificado no art. 129 “caput” c.c o art. 

61, II “c” do Código Penal. Cite-se e intime-se o autor do fato PEDRO LUIS 

PEGORINI, cientificando-a de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de testemunhas, no máximo três, e de advogado, 

advertindo-o ainda de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público, devendo ser cientificado de que deverá se entrevistar com seu 

advogado antes da data da audiência, conforme preceitua o § 2º do art. 

185 do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Em face da manifestação do executado de fls. 351/358, intime-se o 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde - MT, 5 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002982-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAN GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A Vistos. Dispensado o relatório. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de Tutela Antecipada proposta por WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA em face de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA 

LTDA. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que a cobrança 

realizada é indevida. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. O reclamante 

alega que a duplicata que está sendo cobrada é referente a devolução de 

mercadoria entregue equivocadamente pela reclamada na residência do 
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reclamante e que, em razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros 

dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações do reclamante. Diante disto, reconheço a 

verossimilhança do alegado na possibilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de que seja excluído o nome do 

reclamante WILLIAN GONÇALVES DA SILVA dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando 

do chamamento judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 8 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAZZERI (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO LOPES COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

UVL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010294-95.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE LAZZERI REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, UVL VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 8 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004355-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS PRAXEDES BRANCO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004355-25.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECI DE JESUS 

PRAXEDES BRANCO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Primeiramente, 

determino que a Secretaria providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. No caso 

eventual pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o competente 

Alvará. Sem prejuízo da determinação acima, encaminhe-se o feito ao 

contador judicial para elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a intimação 

do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, 

efetuar o pagamento. Cumprido o item acima e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1002560-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SARA PRAZERES DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre SARA PRAZERES DA SILVA e VIA VAREJO S/A., nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência juntada no evento 14889362. Tendo em vista a informação de 

que a reclamada cumpriu integralmente o acordo mediante comprovação 

de depósito nos autos (Id. 15310256), JULGO EXTINTO o processo na 

forma do artigo 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 03 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002218-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANILDO BRASILEIRO DE 

SOUZA JUNIOR REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante nega que a assinatura aposta no contrato objeto da dívida que 

ocasionou a inscrição do nome da autora no cadastro de devedores seja 

sua. A instituição bancária requerida, por sua vez, defende a existência 

de relação jurídica entre as partes e juntou contrato supostamente 

assinado pelo autor, defendendo que trata-se de assinatura semelhante 

ao do documento de identificação do reclamante. Assim, diante da 

controvérsia existente no presente feito, reputo que seu deslinde exige o 

conhecimento de natureza técnica, por meio de prova pericial, meio 

probatório este de maior complexidade e que é vedado no rito da Lei n. 

9.099/95. Contudo, é cediço que a prova pericial não pode ser produzida 

neste Juizado Especial, por se tratar de prova complexa, não admitida no 

sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o artigo 33 da referida lei determina 

que todas as provas devem ser produzidas em audiência. Por tudo isso, 

embora não se verifique expressa exclusão de competência por meio do 

artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o processamento da demanda em questão, 

no Juizado Especial Cível, por requerer colheita de prova técnica de 

considerável complexidade, viola os princípios informadores do Sistema 

criado pelo referido Diploma (celeridade, informalidade e simplicidade), e 

também norma constitucional de competência, qual seja, a do artigo 98, 

inc. I, da Constituição Federal, que destina aos Juizados Especiais o 

julgamento de causas de menor complexidade. Em suma, verifico que o 

esclarecimento de tal questão é crucial para o deslinde do feito, posto que, 

se comprovada eventual defeito do aparelho em decorrência da queda 

certamente terá reflexos diretamente no campo da responsabilidade civil. 

Assim também como terá reflexos a comprovação da inobservância da 

técnica utilizada no manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, 

o que somente poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, 

portanto, que a questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não 

comporta tal tipo de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de 

problema que pode ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível 

proposta por ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR em desfavor de 

OMNI S/A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sem resolução 

do mérito na forma do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e 

artigo 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, 

ingressar com ação própria no Juízo comum, onde possa produzir esse 

tipo de prova. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000192-36.2016.8.11.0045. REQUERENTE: L. S. CARDOSO & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. É 

cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando 

houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, 

nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. A 

concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica de direito privado 

com fins lucrativos, é possível. Contudo, a hipossuficiência econômica 

deve ser robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de apreciar o 

pedido de forma minuciosa, não deixando margens de dúvidas da 

condição de miserabilidade. No caso dos autos, não há prova nesse 

sentido e, portanto, não é possível presumir que a recorrente necessita do 

favor legal requerido, presunção esta que somente poderá ser elidida 

mediante prova robusta nos autos. A aplicação do dispositivo invocado do 

Código de Processo Civil somente é aplicável ao procedimento do Juizado 

Cível de forma subsidiária. Além disso, conforme o atual Código de 

Processo Civil (art. 99, § 3º do CPC) a concessão da gratuidade da justiça 

à pessoa física pode ser deferida mediante simples pedido da parte, uma 

vez que presume-se verdadeira a hipossuficiência alegada. Por outro 

lado, tratando-se de pessoa jurídica a hipossuficiência deverá ser 

comprovada nos autos, não sendo presumível a insuficiência de recursos. 

Além disso, trata-se de processo que se encontra na fase recursal, 

sendo ônus da parte interessada instruir o processo com todas as provas 

à comprovação de suas alegações.O fato de a embargante possuir saldo 

negativo em conta bancária, por si só, não é motivo para ser agraciada 

com os benefícios da justiça gratuita, de modo que haveria necessidade 

de prova robusta nos autos a ensejar a análise dos requisitos. Na 

espécie, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à embargante foi 

devidamente analisada e fundamentada, não ensejando nenhuma das 

hipóteses para a oposição de embargos. Logo, não verifico no caso, a 

existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos 

declaratórios, mormente quando inexistem na decisão embargada 

omissão, contradição ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são 

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição 

contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer 
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dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de 

abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada 

nos autos e já decidida. Não configura omissão a ausência de 

manifestação sobre tese apresentada tão somente nos embargos de 

declaração. Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA (Opostos nos autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 

67736/2015 -Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. 

Julgamento: 22/9/2015. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), 

EMBARGADO - ELVIRA ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Com efeito, infere-se das razões do recurso a 

nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No 

entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, 

consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o 

julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual 

inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, 

não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de 

declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; 

sendo certo que a contradição revela-se por proposições inconciliáveis 

dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes 

apontam contradição do feito embargado com os arestos trazidos à 

colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente recurso. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015) Nesse cenário, incumbe à 

embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, 

já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos 

embargos de declaração. Dessa forma, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, 

REJEITO os embargos de declaração opostos por L.S. CARDOSO & CIA 

LTDA - ME. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIAN VILELA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA (ADVOGADO(A))

MAICON FELIPE KERBER DIEL (EXECUTADO)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001328-34.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LEILIAN VILELA DOS SANTOS 

EXECUTADO: MAICON FELIPE KERBER DIEL Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das 

partes, na homologação do acordo, reside na formação de título executivo 

judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em 

caso de descumprimento da avença, a imediata execução judicial do 

instrumento, nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. 

Evidentes, dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao 

requerer a homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título 

executivo judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de 

transigir de modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema 

processual, por se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais 

satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, também aos 

princípios da celeridade, efetividade e economia processual. De outro lado, 

tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto lícito, 

impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre MAICON FELIPE KERBER DIEL e 

LEILIAN VILELA DOS SANTOS, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na minuta juntada no evento 13600553. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 04 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010307-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KOENIG & KOENIG LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010307-94.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: GABIATTI E GABIATTI LTDA - 

ME EXECUTADO: KOENIG & KOENIG LTDA - ME Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre GABIATTI E GABIATTI LTDA. - 

ME e KOENIG & KOENIG LTDA - ME, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na ata de audiência juntada no evento 13417860. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 04 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003694-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003694-46.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PRENSSO FORTE 

MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP REQUERIDO: 

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 
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Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre PRENSO FORTE MANGUEIRAS E 

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA - EPP e GASPAR IMOBILIÁRIA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na ata de audiência juntada no evento 

13417791. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 04 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001841-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALERIA APARECIDA 

ANDRADE REQUERIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre VALÉRIA APARECIDA ANDRADE 

e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na minuta juntada no evento 13958800. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a 

informação nos autos (Id. 14512407/14512410) de que a reclamada 

cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos 

artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da 

obrigação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON MIGUEL KEMPARSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001746-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: CLEBERSON MIGUEL KEMPARSKI Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre JS DIESEL MECÂNICA E AUTO 

PEÇAS LTDA. - EPP e CLEBERSON MIGUEL KEMPARSKI., nos termos do 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na ata de audiência juntada no 

evento 14017396. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CRISTIANO HAIM RODRIGUES 01219354180 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003255-35.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: CARLOS CRISTIANO HAIM RODRIGUES 

01219354180 Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre ATIVA 
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MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP e CARLOS CRISTIANO HAIM 

RODRIGUES., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante 

na ata de audiência juntada no evento 13942802. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001253-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNELSON LEME DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001253-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DIRCE JACINTA HOFFMANN 

FRANZ REQUERIDO: EDNELSON LEME DE ALMEIDA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante propôs ação de cobrança de cheque do qual se tornou 

credora, totalizando a dívida de R$ 221,13 (duzentos e vinte e um reais e 

treze centavos). No decurso do processo, a autora informou que a 

requerida cumpriu integralmente a obrigação consistente no pagamento do 

débito e, assim, requereu a extinção da ação ante a satisfação da 

obrigação pelo devedor. Dessa forma, tratando-se de direitos disponíveis 

e havendo concordância do credor na extinção da ação porquanto 

satisfeita a obrigação, impõe-se a extinção do processo com resolução do 

mérito pelo reconhecimento do pedido, já que o pagamento ocorreu após a 

propositura da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o 

reconhecimento do pedido formulado na ação de cobrança proposta por 

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ em desfavor de EDNELSON LEME DE 

ALMEIDA, e JULGO EXTINTO o processo na forma do artigo 487, inciso III, 

“a”, c/c artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se mediante baixas e 

cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAGILSON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001975-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATANAGILSON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre NATANAGILSON DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A., 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta juntada 

no evento 14158570. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Com efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 

14307146/14307148) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o 

acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, II, e 925 do 

Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquivem-se. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002240-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A J O NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRADAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002240-31.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: A J O NASCIMENTO - ME 

EXECUTADO: SERRADAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME 

Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, 

os efeitos da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, 

não houve requerimento por parte do réu quanto à produção de provas 

(art. 349 do CPC). Ressalte-se, que, embora a Lei n. 9.099/95 preveja a 

citação e intimação pessoa da parte, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

que a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa da 

residente no endereço e desde que devidamente identificada é válida para 

os todos os efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 

5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor”. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi recebido e 

identificado o seu recebedor (Id. 9664439). Desse modo, tendo em vista 

que a parte reclamada devidamente citada deixou de apresentar 

contestação, bem como deixou de comparecer à sessão de conciliação, 

decreto-lhe a revelia. Por outro lado, há prova nos autos de que o cheque 

foi emitido pela reclamada, e, por outro lado, inexiste prova do pagamento 

do respectivo cheque, o qual devolvido pela instituição bancária pelo 

motivo de “cheque sem fundo”. Com efeito, em se tratando de ação 

versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O processo comporta 

julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de provas em 

audiência e a concordância tácita do requerido com o pedido inicial. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por A.J.O. NASCIMENTO - ME em desfavor 
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de SERRADÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA. - ME e condeno a 

requerida ao pagamento da quantia lançada no cheque n. 000055, 

vinculado ao Banco 104, Agência 1385, conta corrente n. 03001720-7, no 

valor de R$ 11.814,00 (onze mil, oitocentos e quatorze reais), vencido em 

22.02.2014, sobre o qual incide correção monetária desde o dia do 

vencimento da dívida, aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, no percentual de 1% 

ao mês (art. 405, CC/02), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

04 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

EVELYN RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000153-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVELYN RUFINA DA SILVA 

REQUERIDO: E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS - ME Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e 

intimação da parte seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 

a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado o seu recebedor (Id. 

13597241). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. Por outro 

lado, há prova suficiente nos autos de que a autora se programou para a 

realização do curso oferecido pela reclamada na cidade de Cuiabá. Da 

mesma forma, a autora comprovou nos o depósito no valor de R$ 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), sendo que desse valor lhe foi restituído a 

metade, sendo que todas as tratativas amigáveis para o obter o 

ressarcimento do valor depositado antecipadamente para a realização do 

curso, não obteve êxito. Não se pode esquecer ainda que a autora se 

programou para a realização do curso, com antecedência e, mesmo 

assim, a reclamada não prestou serviço adequado exigido pela legislação 

consumerista, sobretudo porque após o cancelamento do curso a 

reclamada não restituiu prontamente o valor recebido como forma de 

contraprestação do curso. As conversas por mensagens de texto e 

também as trocas de mensagens por e-mails demonstram a postura 

desidiosa da reclamada e o descaso com a autora. Com isto, reconheço a 

falha na prestação do serviço e é o caso de conceder o pedido da 

reclamante, tanto em relação ao pedido de restituição da quantia 

remanescente depositada quanto ao pedido de dano moral, uma vez que 

os fatos narrados não se equivalem a mero aborrecimento ou dissabor. 

Pelo contrário, a autora teve quebra de suas expectativas em fazer o 

curso almejado; mas por desídia da requerida se viu impedida de 

conquistar melhor colocação no mercado de trabalho com a qualificação 

profissional que poderia advir desse curso. O dever de indenizar decorre 

da falha na prestação do serviço prestado e da quebra da justa 

expectativa da autora, que celebrou um negócio jurídico e pagou para ter 

em contraprestação o oferecimento do curso por parte da reclamada, mas 

o curso foi cancelamento e depois de várias tratativas obteve apenas a 

restituição parcial do que pagou. Em razão da conduta da requerida, a 

autora suportou dissabores que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim 

como do E. Tribunal de Mato Grosso está consolidada no sentido de que, 

na concepção moderna da reparação do dano moral, prevalece a 

orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo concreto. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude 

do ato praticado, decorrente da gravidade do ilícito em si, sendo 

desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, o dano moral existe in 

re ipsa. Nesse caso, desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo, 

uma vez que o sentimento de impotência, a insegurança, o desequilíbrio 

emocional são os reflexos advindos desse estado complexo a que a 

pessoa é submetida. À míngua de maiores elementos, utilizando-se do 

prudente arbítrio do julgador, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de compensação pelo dano moral, ressaltando, contudo, que de 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a fixação do 

dano moral inferior ao pretendido pela parte não implica sucumbência 

recíproca. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por EVELYN RUFINA DA SILVA 

em desfavor de E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS – ME (UNIVERSO 

APRENDIZ, para: (i) CONDENAR a requerida á restituição da quantia de R$ 

1.100,00 (mil e cem reais) à parte autora, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (data do depósito) na 

forma do enunciado da Súmula n. 43 do STJ, e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e; (ii) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 04 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000281-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO FRANCA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa assim, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 
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requerimento das partes quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). 

Ressalte-se, que, embora a Lei n. 9.099/95 prevê que citação e intimação 

da parte deva ser pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

12868118). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. O autor não 

nega a existência de relação jurídica com a instituição bancária requerida; 

porém, alega desconhecer a origem da dívida no valor de R$ 530,38 

(quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos), que deu origem à 

inscrição do nome do reclamante no cadastro de devedores, oriundo de 

contrato de cartão de crédito n. CT02442252309, sobretudo porque nunca 

contratou esse tipo de serviço da instituição bancária. De fato, o autor 

comprovou nos autos que a parte requerida inseriu o nome do reclamante 

no cadastro de inadimplentes, sendo possível aferir pelos documentos 

juntados na petição, em especial o documento juntado no evento 

11526060. Assim, considerando a aceitação tácita do requerido com o 

pedido do autor, de rigor a declaração de inexistência do débito. Quanto 

aos danos morais, reputo-os devidos pela simples prática da inscrição 

indevida do nome do autora nos órgão restritivos ao crédito, dispensando 

a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por JOÃO FRANÇA OLIVEIRA 

FILHO em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 530,38 (quinhentos e 

trinta reais e trinta e oito centavos), objeto da presente ação; (ii) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto 

da presente ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARLENE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003506-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARLENE SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, incidindo, dessa assim, os efeitos da revelia na forma do 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento da 

requerida quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Ressalte-se 

que, embora a Lei n. 9.099/95 prevê que citação e intimação da parte deva 

ser pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a citação 

direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa devidamente 

identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido também é a 

orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o Aviso de 

Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

14112270). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. A autora 

nega a existência de relação jurídica com a requerida, de modo que a 

dívida no valor de R$ 120,79 (cento e vinte reais e setenta e nove 

centavos) que deu origem à inscrição do nome da reclamante no cadastro 

de devedores, oriundo de contrato n. 2133970607 é indevida, sobretudo 

porque nunca contratou os serviços da requerida. De fato, a autora 

comprovou nos autos que a parte requerida inseriu o nome da reclamante 

no cadastro de inadimplentes, sendo possível aferir pelos documentos 

juntados na petição, em especial o documento juntado no evento 9800751, 

não havendo, por outro lado, apontamento preexistente. Assim, 

considerando a aceitação tácita da requerida com o pedido da autora, de 

rigor a declaração de inexistência do débito. Quanto aos danos morais, 

reputo-os devidos pela simples prática da inscrição indevida do nome do 

autora nos órgão restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a 
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comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que 

se refere especificamente à indenização por dano moral, possui 

entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que 

houve inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de 

proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo 

prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 

1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE 

DE TERCEIROS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o 

fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, 

por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições 

financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí 

advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

reclamada inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança 

proposta por MARLENE SILVA LIMA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 120,79 

(cento e vinte reais e setenta e nove centavos), oriunda do contrato n. 

2133970607, objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação 

por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a 

incidir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de inadimplentes referente à dívida e ao contrato 

objeto da presente ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

05 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000972-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDELICE DE SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A reclamante 

apresentou pedido de desistência da ação (Id. 13019835), informando que 

possui outro processo onde se discute a mesma situação jurídica destes 

autos. Conquanto a parte reclamada não tenha manifestado a respeito do 

pedido formulado pela autora, o Enunciado 90 do Fonaje autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte reclamada. Dessa 

forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a 

extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado por VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO na reclamação cível 

proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., com fundamento no 

artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 05 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005265-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE BORGES DAMASCENO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005265-52.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GRACILENE BORGES 

DAMASCENO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se, que, embora a Lei n. 9.099/95 preveja a citação e 

intimação pessoa da parte, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

11905774). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. A 

reclamante alega desconhecer a origem da dívida no valor de R$ 985,87 

(novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), que deu 
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origem à inscrição do nome da requerente no cadastro de devedores. De 

fato, a autora comprovou nos autos que a requerida inseriu o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, sendo possível aferir pelos 

documentos juntados na petição, em especial o documento juntado no 

evento 1121174. Desse modo, de rigor a declaração de inexistência do 

referido débito. Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela simples 

prática da inscrição indevida do nome da autora nos órgão restritivos ao 

crédito, dispensando a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo 

moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à 

indenização por dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, 

com base na simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, 

indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo 

desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. 

Recurso Especial não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE 

CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por GRACILENE BORGES 

DAMASCENO em desfavor de FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITÓRIO, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no 

valor de R$ 985, 87 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 

centavos), objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a 

contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade extracontratual, e resolvo o mérito da 

causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes referente à dívida objeto 

da presente ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 04 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002153-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002153-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS GARCIA DA SILVA 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre LUCAS GARCIA DA SILVA e MAGAZINE LUÍZA S/A., 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência juntada no evento 14410696. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 

14774846, 14774846 e 14774853) de que a parte reclamada cumpriu 

integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 

924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ISA BACCHI COVER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VEBRA DO NASCIMENTO 02027184171 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002147-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VIA - SEG COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: ANA LUCIA VEBRA 
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DO NASCIMENTO 02027184171 Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre VIA SEG COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

LTDA e ANA LÚCIA VEBRA DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na ata de audiência juntada no evento 

14302144. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

KARIME SOUTO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLECY DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002293-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KARIME SOUTO GONCALVES 

REQUERIDO: CARLECY DOS SANTOS SILVA Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das 

partes, na homologação do acordo, reside na formação de título executivo 

judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em 

caso de descumprimento da avença, a imediata execução judicial do 

instrumento, nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. 

Evidentes, dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao 

requerer a homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título 

executivo judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de 

transigir de modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema 

processual, por se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais 

satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, também aos 

princípios da celeridade, efetividade e economia processual. De outro lado, 

tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto lícito, 

impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre KARIME SOUTO GONÇALVES e 

CARLECY DOS SANTOS SILVA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na ata de audiência juntada no evento 14644881. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE KEDMA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002430-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GEANE KEDMA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre GEANE 

KEDMA DE OLIVEIRA SILVA e ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na minuta juntada no evento 14600358. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a informação nos 

autos (Id. 14747581/14747591) de que a parte reclamada cumpriu 

integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 

924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002385-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAILSON CARVALHO 

FERREIRA REQUERIDO: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre RAILSON CARVALHO FERREIRA 
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e EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na ata de audiência juntada no evento 

14689934. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, 

tendo em vista a informação nos autos (Id. 15213293) de que a parte 

reclamada cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo 

na forma dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo 

cumprimento da obrigação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011659-58.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERITON JOAO KOSOUSKI - EPP (EXEQUENTE)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR BRAUN (EXECUTADO)

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011659-58.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: NERITON JOAO KOSOUSKI - 

EPP EXECUTADO: WILMAR BRAUN Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre NERITON JOÃO KOSOUSKI e WILMAR BRAUN, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata de 

audiência juntada no evento 14699889. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DROBINHESKI KACHOROWSKI (EXECUTADO)

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000942-67.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

EXECUTADO: JOAO PEDRO DROBINHESKI KACHOROWSKI, JOSEMAR 

MARTINS SALGUEIRO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do 

acordo, reside na formação de título executivo judicial, nos termos do 

artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre VONEI BARP SERVIÇOS - EPP e JOÃO PEDRO 

DROBINHESKI KACHOROWSKI, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na minuta juntada no evento 13418001/14793798. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANDARA THAISA DA SILVA MENEGUZZO (REQUERENTE)

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

NERITON JOAO KOSOUSKI - EPP (REQUERIDO)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

NERITON JOAO KOSOUSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010426-55.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DANDARA THAISA DA SILVA 

MENEGUZZO REQUERIDO: NERITON JOAO KOSOUSKI - EPP Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre NERITON JOÃO KOSOUSKI - EPP 

e DANDARA THAISA DA SILVA MENEGUZZO, nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na minuta juntada no evento 14483734. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

MOACIR CANDIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001712-60.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MOACIR CANDIDO VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre ENERGISA 

MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. e MOACIR 

CÂNDIDO VIEIRA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante 

na minuta juntada no evento 15711572. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000162-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CAROLINA 

MAGALHAES REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre MARIA CAROLINA MAGALHÃES e SANSUMG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., nos termos do artigo 487, inc. III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo 

os termos constante na minuta juntada no evento 13257049. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a 

informação nos autos (Id. 13514685) de que a parte reclamada cumpriu 

integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 

924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ZAMPIERON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO FILHO (ADVOGADO(A))

CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 

MEDICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003313-38.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON ZAMPIERON 

REQUERIDO: CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE 

PRODUTOS MEDICOS LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre ANDERSON ZAMPIERON e CARESTREAM DO BRASIL E 

SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., nos termos do artigo 487, inc. 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na ata de audiência juntada no evento 

15093333. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011504-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ALVES NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011504-21.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: JUCELIA ALVES NASCIMENTO 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre TELEFÔNICA BRASIL S/A. e JUCÉLIA ALVES DO 

NASCIMENTO DA SILVA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na ata minuta juntada no evento 12568124/12568131. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004484-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

LEILIANE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO POLENTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(REQUERIDO)

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004484-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEILIANE APARECIDA DOS 

SANTOS, RODRIGO POLENTINA DE SOUZA REQUERIDO: COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., LEILIANE APARECIDA DOS SANTOS e 

RODRIGO POLENTINA DE SOUZA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na ata minuta juntada no evento 12722915. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003021-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO SCOPEL (EXECUTADO)

FERNANDO CEZAR ORLANDI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003021-19.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FRANCISCO VIEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: PABLO SCOPEL Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS e PABLO SCOPEL, 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na ata minuta 

juntada no evento 15098201. Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004843-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIN DO CARMO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004843-77.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ELIN DO CARMO SOUSA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 
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objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ELIN DO CARMO SOUZA e 

ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta juntada no evento 

15156721. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, 

tendo em vista a informação nos autos (Id. 15336176/15336178) de que a 

parte reclamada cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o 

processo na forma dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, 

pelo cumprimento da obrigação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DESSANTI (REQUERENTE)

FABIANI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANI DEL CASTANHEL (ADVOGADO(A))

A C M TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000854-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VANESSA DESSANTI 

REQUERIDO: A C M TRANSPORTES LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S 

A Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre VANESSA DESSANTI, A C M 

TRANSPORTES LTDA. e GENERALI BRASIL SEGUROS, nos termos do 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta juntada no evento 

13969942. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, 

tendo em vista a informação nos autos (Id. 14344473/14344485) de que a 

parte reclamada cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o 

processo na forma dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, 

pelo cumprimento da obrigação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RUFINO (REQUERENTE)

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CRUZ (REQUERIDO)

JOSIE DA SILVA HIRT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001046-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SOLANGE RUFINO 

REQUERIDO: JOSIE DA SILVA HIRT, SILVIO CRUZ Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre SOLANGE RUFINO, JOSIE DA 

SILVA HIRT e SILVIO CRUZ, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na ata minuta juntada no evento 15225532. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 

de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-12.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DORNELLES PINTADO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA VANUSIA PEREIRA PRADO - ME (REQUERIDO)

JOSE APARECIDO MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010037-12.2012.8.11.0045. REQUERENTE: ELIVELTON DORNELLES 

PINTADO REQUERIDO: TANIA VANUSIA PEREIRA PRADO - ME Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ELIVELTON DORNELLES 
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PINTADO e TOTAL CRED (TÂNIA VANUSIA PEREIRA PRADO – ME), nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta juntada 

no evento 14258182. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001505-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AILSON NEVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do 

acordo, reside na formação de título executivo judicial, nos termos do 

artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre TELEFÔNICA BRASIL S/A. (VIVO S/A.) e AILSON NEVES 

DE SOUZA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante 

na minuta juntada no evento 13970939. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 

14777376/14777382) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o 

acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, II, e 925 do 

Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquivem-se. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001499-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001499-54.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME EXECUTADO: VALERIA APARECIDA ANDRADE 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre GBS AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. e VALÉRIA APARECIDA ANDRADE, nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante na minuta juntada no evento 

13435144/13435155. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001679-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PEDRO PAULO PINHEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante alega que não é sua a assinatura aposta no contrato objeto da 

dívida que ocasionou a inscrição do nome do autor no cadastro de 

devedores, e que, portanto, a dívida cobrada é indevida. A instituição 

bancária requerida, por sua vez, defende a existência de relação jurídica 

entre as partes, consistente na contratação de serviços de abertura de 

conta corrente, cartão de crédito e cheque especial. A requerida, por 

outro lado, defende que a cobrança decorre da inexistência de pagamento 

do cartão de crédito. Com efeito, tanto a requerida quanto o autor 

requereram a extinção do processo em razão da necessidade de 

realização de perícia grafotécnica a fim de aferir se realmente foi o autor 

quem contratou os serviços que originaram a dívida objeto do apontamento 

do nome do autor no cadastro de devedores. Assim, diante da 

controvérsia existente no presente feito, bem como, ante a manifestação 

das partes, reputo que seu deslinde exige o conhecimento de natureza 

técnica, por meio de prova pericial, meio probatório este de maior 

complexidade e que é vedado no rito da Lei n. 9.099/95. Contudo, é cediço 

que a prova pericial não pode ser produzida neste Juizado Especial, por 

se tratar de prova complexa, não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, 

tanto que o artigo 33 da referida lei determina que todas as provas devem 

ser produzidas em audiência. Por tudo isso, embora não se verifique 

expressa exclusão de competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 

9.099/95, o processamento da demanda em questão, no Juizado Especial 

Cível, por requerer colheita de prova técnica de considerável 

complexidade, viola os princípios informadores do Sistema criado pelo 

referido Diploma (celeridade, informalidade e simplicidade), e também 

norma constitucional de competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da 

Constituição Federal, que destina aos Juizados Especiais o julgamento de 

causas de menor complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento 

de tal questão é crucial para o deslinde do feito, posto que, se 

comprovada eventual defeito do aparelho em decorrência da queda 
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certamente terá reflexos diretamente no campo da responsabilidade civil. 

Assim também como terá reflexos a comprovação da inobservância da 

técnica utilizada no manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, 

o que somente poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, 

portanto, que a questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não 

comporta tal tipo de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de 

problema que pode ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível 

proposta por PEDRO PAULO PINHEIRO DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A., sem resolução do mérito na forma do 

artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, inc. II, da Lei n. 

9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, ingressar com ação 

própria no Juízo comum, onde possa produzir esse tipo de prova. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001666-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDINAIRA DE OLIVEIRA NASSER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001666-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDINAIRA DE OLIVEIRA 

NASSER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante alega desconhecer a 

assinatura aposta no contrato objeto da dívida que ocasionou a inscrição 

do seu nome no cadastro de devedores, e que, portanto, a dívida cobrada 

é indevida. A reclamada, por sua vez, defende a existência de relação 

jurídica entre as partes, consistente na contratação de serviços de 

telefonia móvel, e que a dívida é devida bem como a inserção no cadastro 

de devedores foi em razão do exercício regular de direito. Com efeito, a 

reclamante requereu a extinção do processo em razão da necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, tendo em vista a necessidade de aferir 

de quem é a assinatura aposta no contrato de serviços juntado no evento 

13712653. Assim, diante da controvérsia existente no presente feito, 

reputo que seu deslinde exige o conhecimento de natureza técnica, por 

meio de prova pericial, meio probatório este de maior complexidade e que é 

vedado no rito da Lei n. 9.099/95. Contudo, é cediço que a prova pericial 

não pode ser produzida neste Juizado Especial, por se tratar de prova 

complexa, não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o artigo 33 

da referida lei determina que todas as provas devem ser produzidas em 

audiência. Por tudo isso, embora não se verifique expressa exclusão de 

competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o processamento da 

demanda em questão, no Juizado Especial Cível, por requerer colheita de 

prova técnica de considerável complexidade, viola os princípios 

informadores do Sistema criado pelo referido Diploma (celeridade, 

informalidade e simplicidade), e também norma constitucional de 

competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da Constituição Federal, que 

destina aos Juizados Especiais o julgamento de causas de menor 

complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento de tal questão é 

crucial para o deslinde do feito, posto que, se comprovada eventual 

defeito do aparelho em decorrência da queda certamente terá reflexos 

diretamente no campo da responsabilidade civil. Assim também como terá 

reflexos a comprovação da inobservância da técnica utilizada no 

manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, o que somente 

poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, portanto, que a 

questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não comporta tal tipo 

de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de problema que pode 

ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível proposta por 

EDINAIRA DE OLIVEIRA NASSER em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inc. IV, do Código 

de Processo Civil e artigo 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo a autora, 

se assim o desejar, ingressar com ação própria no Juízo comum, onde 

possa produzir esse tipo de prova. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

08 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003874-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE BERTOLDI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003874-28.2018.8.11.0045 Valor da causa: $36,129.21 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO:CASA DO ADUBO S.A POLO PASSIVO: OLICE BERTOLDI 

Senhor(a): Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30527 Nr: 551-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99281 Nr: 5408-63.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, NATALINA VERONICA VISNIESKI SIEROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a autora o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, 

devido a partir de 04.10.2005 (data do óbito do genitor, p. 30), sem 

incidência da prescrição quinquenal.”No mais, mantenho os demais termos 

da aludida decisão.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99237 Nr: 5379-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME, REINALDO RODRIGUES 

DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Vistos.

Considerando a homologação do acordo havido entre as partes, conforme 

sentença retro, determino:

I - Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, via malote 

digital, para que proceda com as baixas das averbações premonitórias 

relacionadas ao presente feito, sobre os bens de propriedade da parte 

executada.

II - Cumpra-se às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 3048-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 Vistos.

Considerando a homologação do acordo havido entre as partes, conforme 

sentença retro, determino:

I - Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, via malote 

digital, para que proceda com as baixas das averbações premonitórias 

relacionadas ao presente feito, porventura registradas sobre os bens de 

propriedade da parte executada.

II - Cumpra-se às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22022 Nr: 3340-24.2006.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TESSELE, NEIVA MARIA TESSELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL DO ESTADO SR:JOÃO 

VIRGILIO DO NACIMENTO SOBRINHO, DETRAN - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO-MT, MARCOS ANTONIO EVANGELISTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:MT18.239, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O, HITLER PULLIG FILHO - OAB:MT/11529, LUCAS OSVIANI 

- OAB:13.920/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 

746, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida Marcos 

Antonio Evangelista Lima para apresentar contrarrazões ao recurso de 

pp. 544/563, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115640 Nr: 7034-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITABEM RIO VERDE IMOVEIS EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:OAB/SP 240.050, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 159535 Nr: 5567-64.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI ALIANÇA PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA JONER DICKEL CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMAN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119401 Nr: 214-14.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CARMEN DA SILVA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR BELMIRO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-MT, VOLMIR RUBIN - OAB:MT/13.078, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5871/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 "[...] Desta feita, considerando que os documentos apresentados pelo 

requerido não comprovam o recebimento indenizatório descrito do termo 

de acordo extrajudicial, pela parte autora, rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir suscitada pela parte requerida.Não havendo mais 

preliminares suscitadas, declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase 

instrutória.Defiro o pedido de produção de provas, conforme requerido às 

pp. 94/95.Nomeio como perito oftalmologista o Dr. Jander Guedes Favaro, 

com endereço profissional sito R. Júlio de Castilho, 153 –S, Telefone: (65) 

3549-5238, para realização da perícia requerida.Intime-se o perito para 

dizer se aceita o encargo, bem como decline seus honorários, os quais 

serão suportados pela parte requerida, nos termos do art. 95, caput, do 

CPC.Em havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em 

havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos.Desde 

já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

ASSISTENTES TÉCNICOS, caso ainda não tenham apresentado (art. 465, 

inciso II, do CPC).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do 

laudo.Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos, para novas deliberações.Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15552 Nr: 1471-60.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FERREIRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de p. 167, tendo em vista que o Embargo de Terceiro em 

referência (Cód. 24149), que tramitava perante a Terceira Vara Civel 

desta Comarca, foi julgado procedente conforme cópia da sentença 
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encartada às pp. 136/137, liberando o veículo penhorado.

Desta feita, intime-se a parte exequente, para que manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, visando o prosseguimento do feito. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82168 Nr: 1488-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KRIEN E CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo 

instituto requerido para modificar a decisão de pp. 112/114.Dessa forma, 

onde se lê:“Indefiro o pedido de inclusão no polo ativo da ação da pessoa 

de Celso Krein, já que conforme Cédula Da Cédula de Crédito Bancária de 

pp. 25, a referida pessoa assinou o instrumento como representante da 

empresa, na qualidade de emitente e fiel depositário do 

bem.”Leia-se:“Assim, CONVERTO a presente ação para EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA, nos termos dos artigos 824 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Defiro o pedido de inclusão no polo ativo da ação da 

pessoa de Celso Krein, já que conforme as Cédulas de Crédito Bancárias 

de pp. 116/124, o representante da parte executada assinou os 

instrumentos em referência como fiador.Retifique-se o registro e a 

autuação, para execução por quantia certa.Após, citem-se os executados 

para pagarem o débito no prazo de 03 (três) dias, conforme demonstrativo 

de pp. 109/verso a 111, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de 

citação constarão também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado, o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, ar. 829, § 1º).Consigne no mandado que o executado terá o prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de 

citação, para opor embargos, a teor do que dispõe o artigo 915, do mesmo 

Estatuto Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

pagamento integral da dívida no prazo fixado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, 827, §1º, do CPC).”Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88489 Nr: 2373-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON, MARCIA REGINA 

ZANOTTTO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR, tendo as partes acima 

qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 198/204, entabularam acordo 

nos autos da execução em apenso, requerendo a sua homologação e 

suspensão do processo executivo até o efetivo pagamento do valor total 

pactuado, com pedido de extinção das demais ações envolvendo as 

partes (p. 198), bem como renunciando expressamente ao direito em que 

se funda a presente ação, conforme acordo de p.335, item “11”.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos 

embargantes/executados, com firma reconhecida e seus respectivos 

advogados, bem como pelo advogado do embargado/exequente, os quais 

possuem poderes para transigir, conforme procurações encartadas à p. 

58 e 257/261 dos autos, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “c”, do NCPC.

Sem custas remanescentes, frente aos termos do art. 90, parágrafo 

terceiro do CPC e honorários conforme acordado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se os autos dando-se as 

baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99281 Nr: 5408-63.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, NATALINA VERONICA VISNIESKI SIEROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a autora o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, 

devido a partir de 04.10.2005 (data do óbito do genitor, p. 30), sem 

incidência da prescrição quinquenal.Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão.”No mais, mantenho os 

demais termos da aludida decisão.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 627-08.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, REINALDO TURRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047, JEAN CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT, MORISA 

SANT`ANA DE OLIVEIRA DE ÁVILA - OAB:10263-B, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 398/400 a suspensão do processo com fulcro no art. 

313, inciso I, do CPC.

Por consequência, cancelo a audiência aprazada para o dia 10.10.2018 às 

14h00.

Intime-se o advogado da parte autora para regularizar a substituição 

processual do réu falecido, nos termos do art. 110, CPC, no prazo de 30 

(trinta dias), sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 

485, inciso IV, do CPC), bem como apresente a certidão de óbito do 

requerente.

Regularizado o polo passivo da demanda, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000384-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000384-32.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

OSVALDO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. Vistos. 

Considerando que o médico nomeado, Dr. Bruno Mota, oftalmologista, não 

aceitou sua nomeação, conforme petição constante do Id. 15037951, 

assim em sua substituição: Nomeio como perito oftalmologista o Dr. 

Henrique Adam, com endereço profissional sito à Rua Júlio de Castilho, 
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183 –S, Telefone: (65) 3549-6465, para realização da perícia requerida. 

Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus honorários, os 

quais deverão observar o valor máximo, conforme previsto no art. 6º da 

Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (R$ 1.000,00) e, 

serão suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a prova foi 

requerida pelo autor, o qual litiga sob o pálio da justiça gratuita (art. 95, § 

3º, inciso II, do CPC). Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 05 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003886-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NUNES CAVALCANTI BORGES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004099-48.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por MARIA DO SOCORRO NUNES CAVALCANTE BORGES em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido ao 

estabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi 

indeferido administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à inicial (ID n.º 

15440929 – pp. 16/19), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou 

exames, relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é 

portadora da seguinte enfermidade: (ID N.º 15440936). CID 10 F32: 

Episódios Depressivos; CID 10 F33: Transtorno depressivo recorrente; CID 

10 F331: Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado; CID 

10 F338: Outros transtornos depressivos recorrentes. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram o comprometimento da 

capacidade laboral da requerente, por estar em acompanhamento 

psiquiátrico, por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 

62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 

impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, 

for aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o estabelecimento do benefício de auxílio-doença à MARIA DO SOCORRO 

NUNES CAVALCANTE BORGES, NB 623.982.193-8 (ID n° 15440936 – p. 

22), devendo ser mantido pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que 

deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (art. 297, CPC). Findado o prazo de manutenção do benefício, sem 

a realização da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino 

que a parte autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, 

datados em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da 

incapacidade, para que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio 

doença concedido em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica 

seja realizada. INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de 

Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. 

Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, 

para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR 

NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E 

NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do 

acima exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema 

AJG. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, 

arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à 

apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou 

na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento 

dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003823-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE PAULA GAWSKI (REQUERENTE)

CEZAR KREIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PUZISKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1003800-71.2018.811.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GAWSKI PUZISKI representado por sua 

genitora MONIQUE PAULA GAWSKI PUZISKI VISTOS. Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante MONIQUE PAULA GAWSKI 

PUZISKI, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante 

TERMO nos autos. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar 

as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, 

observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto 

Processual. Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros, a Fazenda Pública para que se manifeste, nos termos do 

artigo 626, do CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 414 de 802



de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida 

pela agência fazendária. Providencie a inventariante, por ocasião da 

apresentação das primeiras declarações as certidões fiscais atualizadas 

(Fazendas Nacional, Estadual e Municipal). Sem prejuízo, oficie-se ao INSS 

para o encaminhamento de certidão de inexistência de mais herdeiros 

habilitados em nome do De Cujus no prazo de 10 dias. Cumpridas as 

determinações acima, conclusos os autos para deliberação. Após, cite-se 

a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003845-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

CLEVERTON WILIAN WINCK SPRICIGO (REQUERENTE)

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003845-75.2018.8.11.0045 REQUERENTES: CLEVERTON 

WILLIAN WINCK SPRICIGO E ANDRESSA DA SILVA VAZ VISTOS, ETC. 

Cuidam os presentes autos de ACORDO ACERCA DA DISSOLUÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL, tendo as partes acima qualificadas. Aduzem os 

requerentes que constituíram unidade familiar desde 03 de agosto de 2013 

à 31 de maio de 2018, conforme consta na Escritura Pública Declaratória 

(ID n.º 15378510), sem possibilidade de reconciliação, resolveram celebrar 

a dissolução da união estável. Informaram que na constância da união não 

advieram filhos, nem mesmo bens ou dividas a serem partilhadas. Com a 

inicial juntaram documentos. Os autos vieram-me conclusos para decisão. 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável havida entre o 

casal pelo período descrito na inicial, bem como sua dissolução, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença. Sem 

custas, em razão da gratuidade da justiça que ora concedo às partes. 

Transitada esta em julgado expeça-se o competente mandado averbatório 

ao Cartório de Registro Civil, após, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Lucas 

do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003874-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE BERTOLDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003874-28.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA EXEQUENTE: CASA DO ADUBO S/A EXECUTADOS: 

OLICE BERTOLDI VISTO. CITE-SE o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, 

acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (nova redação 

dada pela Lei 11.382/2006). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos 

poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o 

caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). 

Observe-se o cumprimento dos constantes no art. 212, § 2º do CPC, 

durante as diligencias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

EVERTON CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003890-79.8.11.0045 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS REQUERENTE: EVERTON 

CAMPOS DA SILVA REQUERIDA: ELVIS DE SOUZA VISTOS, ETC. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 

ESTÉTICOS, em trâmite entre as partes acima identificadas. Em petição de 

ID N.º 1547169, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito. Assim, verificando que não 

houve a angularização da relação processual, pela inexistência de 

citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Sem custas, em razão da gratuidade 

de justiça. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003896-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RANGEL (REQUERENTE)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003896-86.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, 

proposta por LUIZ ANTONIO RANGEL em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido ao estabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi indeferido 

administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à inicial (ID n.º 

15455504), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: (ID N.º 15455508, 15455511, 15455513, 

15455516, 15455518, 15455523, 15455529, 15455532, 15455537, 

15455538, 15455897, 15455902, 5455907, 15455911, 15455919, 
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15455925, 15455931, 15455933, 15455935, 15455936, 15455937 e 

15456211,). CID 10 F22: Transtorno delirante; CID 10 F32: Episódios 

depressivos; CID 10 F32.9: Episódio depressivo não especificado; CID 10 

F411: Ansiedade generalizada; CID 10 H65.4: Outras otites médias 

crônicas não-supurativas; CID 10 H90.8: Perda de audição mista, de 

condução e neuro-sensorial, não especificada; CID 10 H91: Outras perdas 

de audição CID 10 L98: Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo 

não classificadas em outra parte; CID 10 N41: Doenças inflamatórias da 

próstata; CID 10 S52.6: Fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito 

CID 10 S53.1: Luxação do cotovelo, não especificada Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram o comprometimento da 

capacidade laboral da requerente, por estar em acompanhamento 

psiquiátrico e médico, por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, 

que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença 

concedido ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, 

sendo ela impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 

62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o 

benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado 

não-recuperável, for aposentado por invalidez. Igualmente está 

caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final causará sérios 

danos à autora, afetando a sua subsistência, considerando o caráter 

nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a eficácia do provimento final 

estará seriamente comprometida caso os seus efeitos não sejam 

antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o estado jurídico 

agredido pela não concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, do 

novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido o estabelecimento do 

benefício de auxílio-doença à LUIZ ANTONIO RANGEL, NB 622.696.086-1 

(ID n° 15455936), devendo ser mantido pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003795-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO (ADVOGADO(A))

RENATO APARECIDO DI ANGELO (EMBARGANTE)

LEONARDO TREVISAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003795-49.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: RENATO APARECIDO DI ANGELO EMBARGADO: 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA VISTOS, ETC. Trata-se de 

EMBARGOS A EXECUÇÃO, tendo as partes acima identificadas. Pois bem, 

inicialmente cumpre ressaltar a implantação do PJE nesta Comarca, 

através da Portaria da Presidência n.º 127/2016, a qual orienta que os 

processos protocolados até às 12:00h do dia 25/04/2016, deverão 

obrigatoriamente tramitar de maneira física até o arquivamento, incluindo 

seus apensos e incidentes. Deste modo, verificando-se que o autor 

requereu a distribuição da presente ação, por dependência aos autos da 

Execução n.º 5239-42.2015.8.11.0045, Código n.º 112569, ação esta que 

tramita de maneira física nesta vara, providencia impossível de se realizar, 

enquanto este feito tramitar de maneira eletrônica, devendo o embargante 

protocolar os embargos do devedor na forma física, a fim de que possa 

ser apensado ao processo principal conforme requerido. Posto isto, diante 

da necessidade de apensamento do presente feito aos autos que tramitam 

fisicamente, e pela ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 08 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

ROSSILDE ARRUDA PAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000280-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. L. (ADVOGADO(A))

J. R. D. M. (ADVOGADO(A))

P. H. R. D. C. (ADVOGADO(A))
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L. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

H. M. D. S. (TESTEMUNHA)

J. D. S. B. (TESTEMUNHA)

P. L. G. D. S. (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINHO CRUZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14905636.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDNA MARIANA MOREIRA (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001411-88.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, este Juízo DEFERE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos 

do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 13489579 e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 13489593 e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 13489584 e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 13489580 e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder ao recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001117-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN TOLOTTI POMPEU (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001722-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP (AUTOR(A))

LARA FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14810425.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105682 Nr: 28-63.2016.811.0021
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denizard Augusto Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 4186-06.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter de Freitas Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER NORO (RÉU)

ALTIVA DOS SANTOS MIRANDA (RÉU)

DROGARIA AGUA BOA LTDA. - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001207-44.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem embargos 

monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de 

pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, 

do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 05 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE BRITO FILHO (REQUERENTE)

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 às 12:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

ROSA AMELIA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 às 15:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

ROSA AMELIA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 às 15:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000601-50.2017.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA REGINA SOUSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 

Tratam-se os presentes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizado por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DETRAN-MT em face de CLAUDIA REGINA SOUSA DOS 

SANTOS, alegando nulidade de citação. Pois bem. Tendo em vista que a 

impugnante não logrou êxito em comprovar suposta nulidade de citação, 

não há de se falar em improcedência dos pedidos para cumprimento de 

sentença. Isto porque no provimento jurisdicional originário foi reconhecida 

a revelia da impugnante ante o não comparecimento em audiência 

conciliatória, mesmo após devidamente citada, conforme atesta id 8020234 

e demais fundamentos já contidos na sentença proferida. A presente 

impugnação tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de 

apontar qualquer nulidade na citação questionada, limitando-se na 

tentativa de procrastinar o cumprimento de sentença. Nesse sentido, tem 

orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA 

DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

O embargante pretende reabrir discussão de matéria já apreciada na fase 

de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta 

forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das hipóteses 

elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser 
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recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Dispositivo Diante 

do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

interposta pela impugnante, uma vez que são manifestamente 

protelatórios, devendo o processo de execução prosseguir nos exatos 

termos contidos em sentença. Dou a presente por publicada. Às 

providências necessárias. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027988 Nr: 430-76.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Gomes Calixto, Juciel Gomes Calisto, 

MOACIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) AUTOR DO FATO 

PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA O DIA 08 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 18:50 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL (JUIZADO ESPECIAL)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 3203-65.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Adriano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) AUTOR DO FATO 

PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA O DIA 08 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 19:10 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL (JUIZADO ESPECIAL)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 2774-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gadiell Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000300-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. G. (ADVOGADO(A))

D. C. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. D. F. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000300-72.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Adoção de Maior]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: DEMERVAL CARVALHO DE 

FREITAS Endereço: AV. ZECA FERREIRA, 1292, CENTRO, STA RITA 

ARAGUAIA - GO - CEP: 75840-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA COSTA DE FREITAS Endereço: RUA J, S/N, CASA, PARQUE 

DO CERRADO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimado 

para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no valor de R$:25,00(vinte e cinco reais), conforme 

provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do 

mandado.), conforme despacho. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). Alto Araguaia-MT, 8 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000501-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

ILMA BORGES CARRIJO PEREIRA (REQUERENTE)

LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HELIDA PEREIRA CARRIJO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000501-64.2018 Vistos. Prima facie, constato que a petição 

inicial apresentada menciona artigos do CPC/1973, e ainda, requer a 

citação de “Cesario Marden de Araújo Carvalho”, o qual, não faz encontra 

correlação com as partes mencionadas. Assim, conforme disposto no § 

único do artigo 321 do CPC/2015, determino que o Requerente emende a 

inicial em 15 (quinze) dias, retificando as incongruências retro 

constatadas, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia – 

MT, 05 de outubro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 2767-46.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÍLSON RODRIGUES PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 05 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1306-39.2015.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELISCLÊNIO DE SOUSA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALÍRIA DURIGAN - 

OAB:127513/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 63671

Vistos, em correição.

Diante do certificado na referência 29, DEVOLVA a presente missiva à 

Comarca de origem, com as baixas e anotações necessárias, grafando 

nossas homenagens.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 05 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 4591-69.2017.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIZARDO DA CUNHA, ANA SOARES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOÃO BOSCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 86256

Vistos.

 Revogo a determinação de referência n.° 11.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

DEFIRO a emenda inicial consistente na retificação do valor da causa, 

DEVENDO a Senhora Gestora providenciar as anotações necessárias.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, registrando que, caso se 

comprove que os mesmos possuem condições, será revogado nos termos 

da norma de regência.

 No mais:

 I - Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os Requeridos e confinantes e, por edital com 

prazo de 30 (trinta) dias, os eventuais interessados, para contestarem a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as advertências legais.

II - Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

Representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados e dos 

Municípios.

 III - Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória, se for o caso.

Alto Araguaia – MT, 05 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 4749-61.2016.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBASSARO E BOMBASSARO LTDA, JORGE 

ANTÔNIO BOMBASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:SP/146977

 Código n.° 77020

Vistos.

Certifique a Senhora Gestora se os Requeridos foram devidamente 

citados, bem como se apresentaram suas contestações.

 Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 05 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78507 Nr: 278-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDC, VDSM, NMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente 

a pretensão contida na denúncia, para PRONUNCIAR – Valtenir dos 

Santos Moreira e Patrick Guimarães de Carvalho, já qualificados nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, 

incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (dissimulação), do Código 

Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal 

do Júri desta Comarca.Por fim, atento ao que determina o art. 413, § 3º, do 

Código de Processo Penal, verifica-se que durante o inquérito policial o 

acusado teve a sua prisão preventiva decretada (fls. 33/41 do anexo), e 

desde então não houve o advento de nenhuma circunstância que altere os 

fundamentos da segregação, por isso, devem os réus permanecerem 

presos até o julgamento pelo Tribunal Popular.Sendo assim, presentes os 

requisitos da prisão preventiva dos Pronunciados para garantia da 

aplicação da lei penal, instrução processual e garantia da ordem pública, 

NÃO LHES CONCEDO o direito de recorrer desta sentença em 

liberdade.Acrescento também que ainda se fazem presentes os requisitos 

legais para a manutenção da segregação, já que não há dúvidas acerca 
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da existência do crime de homicídio e existem fortes indícios de que os 

réus foram os autores.Por seu turno, a prisão deve ser mantida para 

garantir a ordem pública, já que os réus são acusados de terem cometido 

um crime de homicídio qualificado, ato que com certeza causou 

desconforto e apreensão na sociedade local, sendo evidente que a 

liberdade dos Réus nesta situação, pode realmente comprometer a 

credibilidade da justiça. Façam a intimação da presente decisão, através 

da intimação do Réu, que atualmente encontra-se segregado na Cadeia 

Pública deste Município, observando o disposto artigo 420 do Código de 

Processo Penal.Havendo preclusão da decisão de pronúncia, voltem os 

autos conclusos na forma do art. 421 do mesmo códex.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo e realizando o 

necessário.Às providências.Alto Araguaia - MT, 05 de outubro de 

2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25768 Nr: 270-69.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidomar Furtado de Lima - 

OAB:8219-B, EDILSON MAGRO - OAB:7316-B/MS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O Doutor Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Alto Araguaia - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 433 da Lei 11.689/2008, 

foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem como 

Jurados e Suplentes na Sessão Extraordinária do Tribunal do Júri desta 

Comarca, previstos para os dias 06/11/2018, 27/11/2018 e 04/12/2018, 

com horário fixo para as 08:30 horas, (horário Mato Grosso), ficando pelo 

presente edital convocados a comparecerem na referida data e horário, 

ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

JURADOS:

 . CLAUDIA COELHO

 . JOÃO ELIEZER HERCULANO

 . EVA XAVIER DO NASCIMENTO

 . FRANCIELE DIAS DA SILVA SOUZA

 . SEBASTIÃO ELIAS FILHO

 . MAIRA DA SILVA RIBEIRO

 . ELAINE PEREIRA DE SOUZA KAZIMA

 . GLÁUCIA DA COSTA

 . CARLA BORGES MANTOVAN

 . ADELAIDE PEREIRA DE SOUZA

 . MARIA APARECIDA COSTA FRAGA

 . ELEUZA DUARTE REZENDE

 . VAGNA SILVA DE MATOS

 . EDSON BATISTA

 . HELENITA DE OLIVEIRA FARIAS

 . IARA AUXILIADORA L. DA C. RODRIGUES

 . EVANI CÂNDIDA DE REZENDE MAGALHÃES

 . SANDRA ROSEMEIRE HERMES

 . ANA MARTINHA DAMASCENA

 . DEUZÉLIA MARIA DE FREITAS

 . GILZIANE URZEDO DOS SANTOS

 . WEBER FARIA DA COSTA ALVES

 . DELZENI RODRIGUES REZENDE PAANIAGO

 . CECILIA GABRIELA BENEVIDES FRAGA

 . WANDA VIEIRA DA SILVA

 SUPLENTES

 . ELIZABETH PEREIRA DA CRUZ

 . WESLEY ANTÔNIO TOMAZ

 . JULIANE DELMOND BRASIL

 . ULISSES SOBRAL RIBEIRO CABRAL

 . LUCIENE DE SOUZA FREITAS

 . DONIZETE CARMELO SILVA

 . SHIRLEY LUZ GOMES

 . HÉBIA MÁRCIA ELIAS DE OLIVEIRA

 . ANDREIA CAMPOOS DE SOUZA

 . JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES

 Eu, Ademar Souza de Oliveira, auxiliar judiciário que o digitei.

Alto Araguaia - MT, 08 de outubro de 2018.

Salma Correa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua Onildo Taveira S/n 

Bairro: Vila Aeroporto

Cidade: Alto Araguaia-MT Cep:78780000 Fone: (66) 3481-1244

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20202 Nr: 673-09.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento colimando a 

expedição de intimação da parte Requerida acerca do deferimento de 

expedição de alvará de levantamento, nos termos do Provimento nº 

68/2018, do Conselho Nacional de Justiça, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso.

 Alto Araguaia - MT, 03 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXEQUENTE)

LUCIANA NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

MARINO MORGATO (ADVOGADO(A))

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar nos termos do Art. 1º do 

Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-89.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO SIQUEIRA (REQUERENTE)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

ADRIANE PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a vossa senhoria , na qualidade de advogada da parte recorrida a 

oferecer resposta por escrito, no prazo de dez dias,dias (artigo 42, § 2º, 

da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000049-54.2018.8.11.0020. REQUERENTE: AMELIA NOGUEIRA TEODORO 

MENDES REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA 

DIGITAL Vistos. A parte autora alega que adquiriu produto pela internet, 

contudo, não o recebeu. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a 

inépcia da inicial. Assim, ex officio, considero a preliminar de ilegitimidade 

passiva da segunda reclamada, haja vista que a parte autora postula 

contra pessoa diversa da que lhe causou os danos supostamente 

relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados à petição 

inicial não se pode atribuir a responsabilidade à reclamada, visto que não 

há provas do bem adquirido, boleto, pagina virtual, etc. Dessa forma, ex 

officio, considero a ilegitimidade passiva da reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Por outro lado, deixo de ordenar 

a prévia intimação das partes nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 

9.099/95, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-04.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010178-04.2015.8.11.0020. REQUERENTE: MAXUEL MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita requerida no recurso interposto na 

movimentação nº 10306338, pois a gratuidade abrange somente pessoas 

que comprovadamente não tenham condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, e não há nos 

autos qualquer indício de necessidade dos benefícios da Lei 1.060/50. 2. 

INTIME-SE a parte recorrente/reclamante para efetuar o preparo, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (§ 1º art. 42, da Lei 

9.099/95). 3. Decorrido o prazo acima referido, com ou sem preparo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. INTIME-SE. 5. 

CADASTRE-SE o novo advogado no sistema. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-57.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010060-57.2017.8.11.0020. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte ré/executada 

informou o pagamento do acordo conforme ID. Num. 10061412, havendo 

aquiescência da parte autora/exequente em movimento posterior. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

10061412, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-57.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar nos termos do Art. 1º do 

Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000023-56.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: EURIDES GALDINO DE PAULA 

JUNIOR EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte ré/executada informou o pagamento da condenação conforme ID. 

Num. 15204020, com aquiescência da parte autora/exequente conforme ID 

Num. 15227972. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 15227972, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 3152-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GONÇALVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte à requerente MARIA DE FATIMA GONÇALVES ARAUJO, 

reconhecendo a união estável com o falecido, e, como consequência, 

condeno o Requerido a pagar ao requerente o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso desde a data do indeferimento administrativo em 

10.04.2013, devendo ser subtraídos os valores já pagos desde a 

implantação em relação ao filho do de cujus.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.Considerando a natureza alimentar do 

Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda com a INCLUSÃO da autora no recebimento do benefício da 

pensão por morte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).As parcelas vencidas deverão ser 

corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da 

citação e observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

(RE) 870947, cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são 

devidos a partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da 

caderneta de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 97-18.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR, MDGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:19538/o

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porquanto tempestivos, 

porém, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que ausente 

quaisquer das hipóteses de seu cabimento, conforme preconizado pelo 

art. 914 do CPC, pelo que determino o prosseguimento do feito executivo 

até seus ulteriores termos.Em tempo, vencido o embargante, CONDENO-O 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios relativos 

a este feito, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da execução, mantendo, todavia, suspensa a obrigação, 

em observância ao art. 98 do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e intime-se a parte autora para promover o necessário ao regular 

prosseguimento da execução principal.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 05 de outubro de 2018Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80227 Nr: 1825-55.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA GARCIA VIEIRA, ADEVAR GARCIA 

VIEIRA, HELIO GARCIA VIEIRA, SERGIO GARCIA VIEIRA, ELZA GARCIA 

VIEIRA, ELEUZA GARCIA VIEIRA, JOSE PEDRO DE CARVALHO, ANTÔNIO 

GARCIA VIEIRA, MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672/MT

 Processo nº1821-55.2012.811.0008 (Código 80227)

Processo nº2712-73.2011.811.0008 (Código 51962)

Vistos.

Analisando detidamente os polos da presente relação jurídica, insta 

declarar-me suspeito, na espécie, por motivo de foro íntimo, conforme 

apregoa o parágrafo 1° do art. 145 do Código de Processo Civil e COJE, 

art. 251, IX, sem, contudo, explicitar as respectivas razões.

 Logo, remeta-se imediatamente o presente ao Magistrado que atua como 

substituto legal desta Vara.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos Processo 

nº2712-73.2011.811.0008 (Código 51962).

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 3270-11.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO MARINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte o requerente URBANO MARINS DA CRUZ, condeno o Requerido a 

pagar ao requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe 

efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

desde a data da citação em 18.10.2012 (fl. 27-v).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO, ainda, a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios no percentual de 
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10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. 

Importante destacar que os honorários devem incidir sobre o total da 

condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000,00 (um mil) 

salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84788 Nr: 900-25.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DA ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora EURIDES DA ROCHA SANTOS, na 

qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, 

sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo 

de 30 (trinta) dias. Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ocorrido em 08/03/2013 (fls.05v). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, 

com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 2726-23.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LUIZ FRANCISCO em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 152, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A exequente apresentou impugnação às folhas 154/162.

Às folhas 165 houve decisão acolhendo parcialmente a impugnação 

determinando a realização de novo cálculo.

 Novo cálculo apresentado pelo exequente às folhas 167/171.

Devidamente intimada para manifestar sobre os novos cálculos, a 

executada nada requereu (fls.173v/174).

De consequência, as folhas 175/176, foram expedidos os RPV’s, sendo 

que restaram satisfeitos de acordo com os ofícios de folhas 177/178.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

A executada devidamente intimada nos termos do Provimento 68/CNJ, 

manteve-se silente (fls.192/193).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 3302-11.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFRA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ALFRA DOS 

SANTOS MELO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 80, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 81v, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 83/84, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 85/86.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

A executada devidamente intimada nos termos do Provimento 68/CNJ, 

manteve-se silente (fls.100/101).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83768 Nr: 495-86.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Cumprimento de (...)A parte exequente ingressou 

com o cumprimento de sentença objetivando a execução referente à 

condenação dos honorários de sucumbência, fixados na sentença em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Recebida a execução 

às folhas 89, determinou-se a intimação do executado para, querendo, 

impugnar a execução.Às folhas 216/222, compareceu a executada e 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em 

síntese, que nada é devido pela Autarquia, vez que o autor vem 

recebendo o beneficio em análise na via administrativa desde 04/04/2013, 
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requerendo a improcedência da pretensão executória, porquanto 

inexistem parcelas vencidas a serem pagas.O exequente manifestou às 

folhas 223/225 informando que a execução trata-se somente em relação 

aos honorários sucumbenciais, tendo realizado o calculo a fim de obter o 

total da condenação, para chegar aos valores dos honorários de 

sucumbência.É, em síntese, relatório do necessário. Decido. Conforme se 

observa dos autos a execução trata-se somente dos valores a titulo de 

condenação dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença em 10 

(dez por cento) sobre o valor da condenação.A executada em sua 

impugnação manifestou-se somente com relação ao pagamento das 

parcelas vencidas, não manifestando sobre o objeto da execução que 

seria somente os honorários sucumbenciais.Em relação à condenação em 

honorários fixados sobre a condenação, já se encontram sedimentado 

pelos tribunais seu cabimento.No mesmo sentido, vejamos:(...)Assim, não 

tendo a Autarquia em sua impugnação alegado qualquer uma das 

hipóteses previstas no artigo 535, do CPC, em relação a execução dos 

honorários sucumbenciais, razão assiste a impugnada/exequente.Assim, 

REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, por tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença para que produza os seus respectivos efeitos 

jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, apresentados às 

folhas 213 (R$ 6.429,24), e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso I, e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143440 Nr: 6970-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LIRA DA LUZ, MARIA EUNICE BERNARDO 

RODRIGUES, JOSE ROBERTO RODRIGUES, DELZUITA DA CONCEIÇÃO 

GOMS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

Considerando a necessidade de regularizar a posse de fato exercida 

pelos avós maternos dos infantes, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA, 

até ulterior deliberação deste juízo. EXPEÇA-SE o termo de guarda 

provisória dos menores, intimando-se os avós maternos, Delzuita da 

Conceição Gomes da Luz e Albino Lira da Luz, a firmá-lo.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com os avós maternos e 

os menores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, com a juntada do estudo psicossocial, VISTAS ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143272 Nr: 6887-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora instruiu a exordial 

com comprovante de residência em nome de terceiros, bem como com 

endereço divergente do descrito a exordial (fls. 12).

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143463 Nr: 6981-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE COSTA GRANJEIRO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Desconstituição de Débito c/c indenização 

por Danos Morais movida por JOSÉ COSTA GRANJEIRO em face de 

CLARO TV, ambos qualificados nos autos.

Recebida a inicial (fls. 16/17), o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá deferiu a justiça gratuita, a antecipação da tutela de urgência e 

designou audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada, no entanto infrutífera (fls.23)

A requerida apresentou contestação (fls. 33/42) arguindo preliminar de 

incompetência territorial.

Impugnação a contestação às fls. 45/48.

Em saneamento do feito, o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

declinou da competência para a Comarca de Barra do Bugres/MT (fl. 52).

É o relato do necessário.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos, constato que o comprovante de endereço anexo à 

exordial está em nome de terceira pessoa, estranha ao processo. Bem 

como em análise a contestação apresentada pelo requerido, denota-se 

que o endereço do autor, ora cadastrado no sistema de dados do 

requerido, faz referencia à cidade de Tangará da Serra/MT.

Desta feita, chamo o feito à ordem.

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

cópia do comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 

(noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte 

autora, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Com a juntada do comprovante de endereço, ou decurso do prazo, 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92344 Nr: 2392-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARILSO CLAUDINO DOS SANTOS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELEANDRO AUGUSTO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar:A) a 

exclusão do nome do autor, junto aos cadastros do DETRAN, como 

proprietário do veículo VW/FUSCA 1300 L, ano 1980, cor azul, RENAVAM 

127032134, Placa JYS1449, Chassi BO020212, em nome de João Gomes 
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Neto, desde a citação da Fazenda Pública estadual em 10/11/2014;B) a 

inserção do "bloqueio de venda/comunicação de venda" no cadastro do 

DETRAN.JULGO extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142005 Nr: 6134-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, 

com endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, 

Cidade de Barra do Bugres-MT, para realização de perícia na parte autora, 

que  se rv i rá  esc rupu losamen te ,  i ndependen temen te  de 

compromisso.DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 09h15min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.Em seguida, CITE-SE 

a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 01 de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91326 Nr: 1520-03.2014.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nestor Mayer - OAB:7618

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para proceder com intimação parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se quanto à penhora online de fls. 83/84.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 2540-29.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:MT/16.111, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - OAB:MT/8567-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36350 Nr: 2732-69.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberato Evaristo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 4277-33.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA CUBAS FERNANDES - 

OAB:98.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por Luciana Vieira Martins em 

face de Erivaldo Martins (qualificados nos autos).

2. Às fls. 170, o Ministério Público requereu a extinção da presente ação, 

tendo em vista que, conforme relatório de estudo psicossocial realizado na 

residência do requerido, consta que as menores não se encontram em 

situação de risco (fls. 161/168).

 3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

5. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 1367-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos,

 Ante a informação de fls. 125/126 de que a parte requerente já se 
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encontra na posse do bem e, levando-se em consideração a certidão de 

trânsito em julgado de fls. 120, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98113 Nr: 546-29.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 67, atenda-se na forma requerida.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, retornem os 

autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 8719 Nr: 1337-86.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNORES PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES - OAB:6475, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do espelho bacenjud retro, dê-se vistas dos autos ao procurador 

do exequente, para requerer o que for de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4607-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574-SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de LUIZ 

SOARES DA SILVA (qualificados nos autos).

2. Conforme certidão de fls. 40, a requerente fora devidamente intimada 

para recolher o valor da diligência do Oficial de Justiça no prazo de 05 

(cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem 

manifestação, consoante se depreende da certidão de acostada ás fls. 

44.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, a requerente não manifestou seu 

interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos em 

seus ulteriores termos como determinado por este Juízo, fato que impõe a 

extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual 

Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes, se houver, ao requerente.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87896 Nr: 3675-13.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANDRÉ BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA DE 

AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:MT/10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853 - RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386-AP

 8. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado 

pelas partes em p. 59/60, para que surtam os regulares efeitos jurídicos e 

de direito, extinguindo-se o presente feito, com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.9. Após 

o decurso do prazo, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

praxe.10. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 4774-18.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE RIBEIRO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, face a remessa de fl. 139 com retorno dos autos sem 

manifestação da Fazenda Pública Estatal, impulsiono o feito a fim de 

intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se 

requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 314-95.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SANTANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LEANDRA MAGRO - OAB:RO 2571, LUCIANO SALES - 

OAB:5.911-B, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da proposta de 

acordo de fl. 196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46546 Nr: 2712-10.2010.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SOUTO DA SILVA, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A, BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE 

DE VALORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:MT/8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:SP 26.346, Marcos Moreira Maciel - OAB:15.392/MT, 

NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:SP - 116.353, PATRICK ALVES 

COSTA - OAB:7993, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:SP 

177.342

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a Carta Precatória devolvida 

e requerer o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108140 Nr: 646-47.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls.124/141 é tempestivo, 

porém, o recurso de fls. 142/171 é intempestivo. Assim, intimo a parte 

recorrida/requerente para apresentação de contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47071 Nr: 3237-89.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONICE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.TERMOS DO 

ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95859 Nr: 5110-85.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULITA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 884-08.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO ANTONIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125641 Nr: 4012-60.2017.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNINI QUATRIN - 

OAB:17.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 27. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida 

nos autos (fls. 26/28), para o fim de determinar que a parte requerida 

exiba nos autos documento(s) que indique(m) a restrição interna em node 

da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto 

Processual Civil. 28. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° 

do Código de Processo Civil.29. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 99646 Nr: 1433-13.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.M. DA SILVA GOMES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

Nomeio como Curador Especial, em favor do requerido, a pessoa da nobre 

advogada militante nesta Comarca, Dra. Fabiana Nogueira Pereira, 

devendo a mesma ser intimado para apresentar defesa no prazo legal.

Desde já fixo, como honorários para pagamento da advogada nomeada, 

conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da 

CNGCJ/MT, em 08 (oito) URH – Unidade Referencial de honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 126261 Nr: 4333-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSR, MSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Indefiro a justificativa apresentada às fls. 27, uma vez que a parte 

executada não desincumbiu de seu ônus probandi, pois não basta ao 

alimentante asserir achar-se desempregado, é de rigor que demonstre, de 

modo cabal, não lhe ser possível arcar com o pagamento da prestação 

acordada.

 2. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. MATÉRIA DE 

PROVA. DÉBITO ATUAL. ART. 733 DO CPC. – A simples alegação de 

desemprego não é o bastante para eximir o devedor do pagamento das 

prestações acordadas. Não demonstração, de modo cabal, da 

impossibilidade de cumprir a obrigação. Em sede de habeas corpus não se 

examinam fatos complexos e controvertidos, dependentes de prova. 

Tratando-se de dívida atual, correspondente às três últimas prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, admissível é a prisão civil do 

devedor (art. 733 do CPC). Recurso apreciado como writ substitutivo. 

Ordem denegada. (STJ - RHC: 13799 PR 2002/0170797-8, Relator: Ministro 

BARROS MONTEIRO, - QUARTA TURMA).

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. Fixados os alimentos em 

percentual de remuneração, afastando-se o alimentante do vínculo 

empregatício, permanece devendo a mesma importância em dinheiro 

correspondente à pensão. Se, com o desligamento, teve uma diminuição 

de renda, a ele cabia ingressar com ação revisional de alimentos, para 

livrar-se daquela obrigação. Enquanto não pede essa revisão, continua 

devendo alimentos à filha pela importância que devia enquanto estava 

empregado. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70001687334, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias).

3. A rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos, como 

noticiado, não retira a liquidez do título executivo judicial que fixa a pensão 

alimentícia em percentual incidente sobre a remuneração mensal do 

executado. Ocorrendo alteração na situação econômica do alimentante, tal 

fato será motivo de defesa ou de ação revisional, mas não de extinção da 

ação de execução.

4. Em caso semelhante ao dos presentes autos, o ilustre Ministro RUY 

ROSADO DE AGUIAR, na relatoria do REsp nº 330.011/DF, com 

propriedade, asseverou, verbis:

“A mudança do estado profissional do devedor pode ter alterado a sua 

capacidade de pagar a dívida alimentar, mas não desfaz o título judicial, 

que continua hábil para a propositura da ação de cobrança (...). Há que se 

concluir que a necessidade dos três filhos, menores impúberes, de 

receberem de imediato o pagamento de parte do débito, não ficou menos 

urgente pelo fato do pai ter rescindido o contrato de emprego (...). Se o 

obrigado não se preocupou em revisar o acordo, por mudança da situação 

econômica (...), a sua omissão não pode servir de empecilho ao exercício 

do direito dos filhos, que 'precisam comer', como referido no r. 

voto-vencido da Desa. Vera Lucia Andrighi, do qual retiro ainda a seguinte 

fundamentação: o valor do título 'é aferível de acordo com o percentual de 

30% correspondente à remuneração que percebia à época do acordo, 

que conforme indica a planilha é de R$ 299,00. Este continua sendo o 

valor líquido e devido até que haja alguma alteração mediante revisão 

judicial provocada pelas partes, e no caso em específico pelo devedor, 

caso desejasse alteração de base de cálculo ou fixação de valor certo'”.

5. Por pertinente, vale ainda conferir:

 ALIMENTOS. Petição inicial. Inépcia. Desemprego. Calculada a pensão dos 

filhos, acordada quando da separação dos pais, em quantitativo sobre a 

remuneração do alimentante, a rescisão do contrato de trabalho do 

devedor não retira a liquidez do título. A mudança na situação econômica, 

se houve, será motivo de defesa a ser apresentada pelo devedor, ou de 

ação de revisão, mas não de extinção do processo. Art. 733 do CPC. A 

dívida deve ser calculada segundo a última remuneração efetivamente 

recebida. Recurso conhecido e provido. (REsp 330.011/DF, Rel. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR).

CIVIL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL - PRISÃO CIVIL - DÍVIDA ALIMENTAR - APRESENTAÇÃO DE 

JUSTIFICATIVA PELO EXECUTADO - ALIMENTANTE DESEMPREGADO - 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS- MOTIVOS INSUBSISTENTES PARA 

AFASTAR O DECRETO PRISIONAL. Conforme assente jurisprudência 

deste Tribunal, a apresentação de justificativa de inadimplemento de 

prestações alimentícias, por si só, oferecida pelo executado, ora 

Agravante, nos autos de ação de execução de alimentos, aliada ao 

ajuizamento de ação revisional de alimentos e à condição de desemprego 

do alimentante, não constitui motivo bastante para afastar a exigibilidade 

da prisão civil, nos termos do artigo 7333 do Código de Processo Civil. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.005.597/DF, Rel. 

Min. SIDNEI BENETI, DJe 03.11.2008).

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO ART. 586, § 1º, 

DO CPC - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO FIXADA EM PERCENTUAL 

INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO - DESEMPREGO 

SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDEZ 

DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1 - Não enseja interposição de recurso 

especial matéria (art. 586, § 1º, do CPC) não ventilada no v. julgado 

atacado. Incidência da Súmula 356/STF. 2 - Esta Corte de Uniformização já 

decidiu no sentido de que a rescisão do contrato de trabalho do devedor 

de alimentos não retira a liquidez do título executivo judicial que fixa a 

pensão alimentícia em percentual incidente sobre a remuneração mensal 

do executado. Ocorrendo alteração na situação econômica do alimentante, 

tal fato será motivo de defesa ou de ação revisional, mas não de extinção 

da ação de execução. O cálculo do valor devido deve se basear na última 

remuneração efetivamente percebida. 3 - Precedente (REsp nº 

330.011/DF). 4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido 

para determinar o processamento da ação de execução de alimentos. 

(REsp 726.752/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 559) EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - 

DESEMPREGO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- A rescisão do 

contrato de trabalho do devedor de alimentos não retira a liquidez do título 

executivo judicial, de modo que impõe-se a reforma da r. sentença que 

extinguiu a presente execução, devendo os autos retornarem à Comarca 

de origem para o regular prosseguimento da execução. (Número do 

processo: 1.0172.06.009859-4/001 / Relator: Des.(a) HILDA TEIXEIRA DA 

COSTA / Relator do Acórdão: Des.(a) HILDA TEIXEIRA DA COSTA / Data 

do Julgamento: 27/09/2011 / Data da Publicação: 21/10/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO ALIMENTOS. EMBARGOS. DESEMPREGO. 

REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - 

O desemprego do alimentante não é motivo para exoneração de sua 

obrigação e, tampouco, torna a sentença homologatória ilíquida, motivo 

pelo qual os embargos a execução devem ser rejeitados. (Número do 

processo: 1.0024.06.051389-2/001 / Relator: Des.(a) BITENCOURT 

MARCONDES / Data do Julgamento: 05/08/2010 / Data da Publicação: 

08/11/2010).

6. Logo, na hipótese sub examine, não se pode afirmar, sequer, que o 

alimentante esteja mesmo fora do mercado formal, como era o caso dos 

julgados acima destacados.

7. E, como cediço, o dever de sustento dos pais para com os filhos é 

sagrado e incondicional, sendo exigível independentemente da situação 

econômica do alimentante, que, se necessário for, deve sacrificar-se em 

prol do interesse do menor. Desta forma, o pai desidioso, que se escusa 

ao cumprimento da obrigação alimentícia, não pode ser premiado com a 

extinção da execução, baseada na ausência de informação acerca dos 

seus atuais rendimentos.

8. Em caso semelhante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se 

posicionou:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DO ARTIGO 733 - ENCARGO 

FIXADO EM VALOR PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE 

- EXECUTADO NÃO ENCONTRADO - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSIÇÃO 

À PARTE AUTORA DO ÔNUS DE COMPROVAR O VALOR ATUAL DOS 

GANHOS DO ALIMENTANDO - COMPLETA INVIABILIDADE DA ORDEM - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, FUNDADA NA ILIQUIDEZ DO TÍTULO – 

DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA. - Se o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que nem mesmo o desemprego superveniente do 

alimentante é fator hábil a retirar a liquidez do título executivo judicial que 

fixa o encargo em percentual dos seus rendimentos, quanto menos então 

há se falar em iliquidez da sentença na hipótese em que sequer existe 
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certeza quanto ao suposto desemprego do devedor, porquanto, citado por 

edital, foi revel na demanda. (REsp 726.752/SP) - O dever de sustento dos 

pais para com os filhos é sagrado e incondicional, sendo exigível 

independentemente da situação econômica do alimentante, que, se 

necessário for, deve sacrificar-se em prol do interesse do menor. Desta 

forma, o pai desidioso, que se escusa ao cumprimento da obrigação 

alimentícia, não pode ser premiado com a extinção da execução, baseada 

na ausência de informação acerca dos seus atuais rendimentos. - 

Sentença anulada, para determinar o prosseguimento da execução, 

calculando-se a pensão sobre o valor do salário mínimo - que, segundo a 

exequente, corresponde à remuneração do devedor. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0153.10.002792-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade, 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2012, publicação da súmula em 

03/08/2012).

9. Ante o exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado, e 

em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida ao filho, 

DECRETO A PRISÃO da parte executada pelo período de 03 (três) meses 

nos termos do artigo 528, §3º do Novo Código de Processo Civil.

 10. Remetam-se os autos à Contadora, com urgência, para atualização do 

débito, devendo abranger além das parcelas vencidas, aquelas que se 

venceram durante o trâmite da presente ação executiva, nos termos da 

Súmula 309 do STJ.

11. Ressalto que o Executado foi devidamente intimado para pagar a dívida 

no dia 25 de outubro do ano de 2017 (p. 26), contudo, mesmo tendo 

ciência da sanção civil decorrente do seu inadimplemento, não pagou o 

débito.

 12. Assim, expeça-se mandado de prisão.

13. Anote-se que o cumprimento da pena não exime o devedor do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, consoante o disposto 

no §5º do art. 528 do CPC.

14. Por fim, em caso de pagamento, que deverá abranger o valor integral 

do débito em execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se 

alvará de soltura, conforme o caso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 346-90.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROSON S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Oliveira 

Alves - OAB:105.896

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 103, com a comprovação da habilitação nos autos 

ou transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, 

arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139939 Nr: 4526-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CIPRIANO DA SILVA, WR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNEMAT BARRA DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Defiro o pedido de fls. 182, posto que determino que nomeio a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para patrocinar os 

interesses da parte autora, devendo ser intimada para seu mister.

 2. Outrossim, considerando que até o presente momento não fora 

realizado exame de DNA entre as partes, e observando que este Juízo 

possui servidora capacitada para realizar a coleta do material, determino a 

intimação das partes para comparecerem ao Juízo com o objetivo de 

colher material biológico para realização de exame de DNA, que será 

encaminhado a um laboratório credenciado junto ao Instituto de Perícias 

Científicas – IPC, advertindo o requerido que sua negativa acarretará 

presunção de paternidade.

 3. Em que pese à gratuidade da justiça em que tramita a presente ação, 

cumpre-nos informar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

não possui convênio com qualquer laboratório clínico, para possibilitar aos 

interessados a realização do exame de forma gratuita.

 4. Cumprida a determinação supramencionada, dê-se vistas dos autos 

ao(à) representante do Ministério Público para manifestar-se no prazo 

legal.

 5. Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95 Nr: 3-71.1988.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES, LUIZ BATISTA BARRETO, 

EXPOLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO, MARIBEL JONADARQUE 

ALHCHTT BATISTA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Elias Filho - 

OAB:2546, ELIDÍO LOPES MESQUITA FILHO - OAB:MT 2518 e 1891, 

JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos,

 1. A fim de efetivar o cumprimento da r. decisão de fls. 349/350, intime-se 

a parte inventariante para informar aos autos endereço atualizado da 

herdeira Maribel Alhchtt Batista Barreto, sob pena de arquivamento do 

feito.

 2. Com as informações nos autos, intime-se a herdeira supramencionada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto ao pedido 

formulado às fls. 325.

3. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação pelo inventariante (item 

1 da presente decisum), certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96 Nr: 5-41.1988.811.0008

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RAMOS BARRETO, JOANA MARIA 

BARRETO, MARIA LUIZA BARRETO GOMES, LAERCIO RAMOS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493, LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista que os requeridos Laercio Ramos Barreto, Marlene Pereira 

de Souza Barreto e Joana Maria Barreto foram citados por edital, 

consoante fls. 83/84 e fls. 145/148, e, até o presente momento não fora 

apresentada resposta, ante a negativa da curadora especial nomeada as 

fls. 220, nomeio como curador especial dos requeridos alhures 

mencionados à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo 

ser intimada para seu mister.

 Após, dê-se vista dos autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 6774-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de procedimento monitório.

 2. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra 

formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título 

executivo.

 3. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 

700 a 702 todos do CPC.

 4. Cite(m)-se, para cumprir(em) a obrigação referida na petição inicial ou 

oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob 

pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e 

executivo, lastreado em título judicial.

 5. Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(a)(s) 

Réu(é)(s) dispensado(a)(s) do pagamento de custas processuais (art. 

701, § 1º do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da 

causa (art. 701, “caput”).

 6. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 916).

 7. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que quaisquer manifestações nos 

autos dever(á)(ão) ser apresentadas por patrono regularmente constituído 

nos autos.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155 Nr: 25-61.1990.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPOLIO DE JOSE ROBERTO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 223/223-v°, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88548 Nr: 4304-84.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA DE OLVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990ES, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 Vistos,

De início, certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença de fls. 36/37.

Tendo em vista que a r. Sentença condenou a parte requerida em custas e 

despesas processuais e, levando-se em consideração que apesar de 

devidamente intimada manteve-se inerte, determino a expedição de 

Certidão de Débito, instruindo-a com os documentos especificados no art. 

10 do Provimento 88/2014 – CGJ/MT, encaminhando-a ao Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA/TJMT para as providências necessárias.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93603 Nr: 3380-39.2014.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, I, 

do Novo Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

66/2010, bem como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio 

direto requerido por Marinalva Felix Barbosa da Silva em face de Cícero 

Miguel da Silva. 14. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.15. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do Registro Civil.16. 

Oficie-se ao Titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação.17. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 5170-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133838 Nr: 875-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96366 Nr: 5482-34.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA FRANCISCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE PAULA ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 81-88.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDO CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54264 Nr: 469-25.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, MARCIA REGINA RESENDE - OAB:92.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 67/67verso, proceda-se à citação/intimação do 

requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o que 

dispõe o art. 257 e incisos do CPC.

Sem prejuízo, nomeio de imediato, como curadora especial a Dra. Fabiana 

Nogueira Pereira, fixo os honorários advocatícios no valor de 4 URH, 

conforme tabela de honorários da OAB.

Decorrido o prazo da citação, intime-se a curadora para apresentar 

contestação.

Às providencias. Cumpra-se

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 140126 Nr: 4649-74.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO ´PUBLICO 

ESTADUAL DE B. DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

para o acesso a presente via.De igual forma, a exordial acusatória 

observou o disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato 

supostamente criminoso e todas as suas circunstancias.Ademais, no 

particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em 

elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das testemunhas, 

bem assim laudo de constatação.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem 

qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP e art. 56 e ss da Lei 11.343/06, 

razão por que o Juízo RECEBE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em 

desfavor de Leandro Oliveira do Nascimento e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 de junho de 

2019, às 16:00 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135262 Nr: 1719-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RWLY GWLYT A.A SILVA - 

OAB:24299

 O feito comporta regular processamento.Isso porque, segundo o 

comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo apenas absolverá 

sumariamente o acusado diante da existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 

agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do agente.Analisado o caso 

concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe circunstancia que 

justifique, desde logo, a absolvição do denunciado.Aliás, a rejeição da 

absolvição sumária não exige motivação aprofundada considerando a 

natureza interlocutória deste provimento, sob pena de indevida 

antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser proferido após o 

desfecho da instrução criminal, com a observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (STJ - 

RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).Nesse contexto, não havendo o acusado 

Carlos Antônio de Paula alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 de junho de 

2019, às 14 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135637 Nr: 1920-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RODRIGUES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22.186, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT/13.451, RENATA 

M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674-B

 O feito comporta regular processamento.Isso porque, segundo o 

comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo apenas absolverá 

sumariamente o acusado diante da existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 

agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do agente.Analisado o caso 

concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe circunstancia que 

justifique, desde logo, a absolvição do denunciado, já que as asserções 

da defesa técnica demandam dilação probatória.Aliás, a rejeição da 

absolvição sumária não exige motivação aprofundada considerando a 

natureza interlocutória deste provimento, sob pena de indevida 

antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser proferido após o 

desfecho da instrução criminal, com a observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (STJ - 
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RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).Nesse contexto, não havendo o acusado 

André Rodrigues Matos alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 04 de junho de 

2019, às 16:30 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135640 Nr: 1923-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRUCIO PORFIRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 O feito comporta regular processamento.Isso porque, segundo o 

comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo apenas absolverá 

sumariamente o acusado diante da existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 

agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do agente.Analisado o caso 

concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe circunstancia que 

justifique, desde logo, a absolvição do denunciado.Aliás, a rejeição da 

absolvição sumária não exige motivação aprofundada considerando a 

natureza interlocutória deste provimento, sob pena de indevida 

antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser proferido após o 

desfecho da instrução criminal, com a observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (STJ - 

RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).Nesse contexto, não havendo o acusado 

Petrucio Porfirio da Silva alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de junho de 

2019, às 13 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138305 Nr: 3543-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599 OAB/MT

 Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

para o acesso a presente via.De igual forma, a exordial acusatória 

observou o disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato 

supostamente criminoso e todas as suas circunstancias.Ademais, no 

particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em 

elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das testemunhas, 

bem assim laudo de constatação.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem 

qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP e art. 56 e ss da Lei 11.343/06, 

razão por que o Juízo RECEBE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em 

desfavor de Djalma Santana da Silva e inocorrente qualquer das hipóteses 

do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 25 de junho de 2019, às 13:00 

horas, data única disponível.INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas, bem como o acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138354 Nr: 3564-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-0, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 I – Antes de deliberar acerca do pedido de retirada da tornozeleira (fls. 

51/2), considerando que o MPE impugnou o cálculo de fl. 48, requerendo a 

alteração da data base, intime-se a Defesa para que se manifeste acerca 

da referida alteração. II – Após, conclusos. III – Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132762 Nr: 115-87.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FRANÇA FERREIRA, WANDERSON 

LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 O feito comporta regular processamento. Isso porque, segundo o 

comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo apenas absolverá 

sumariamente o acusado diante da existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 

agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do agente. Analisado o 

caso concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe 

circunstancia que justifique, desde logo, a absolvição do denunciado. 

Aliás, a rejeição da absolvição sumária não exige motivação aprofundada 

considerando a natureza interlocutória deste provimento, sob pena de 

indevida antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser proferido 

após o desfecho da instrução criminal, com a observância das regras 

processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (STJ - 

RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Nesse contexto, não havendo os 

acusados Wanderson Lemes de Souza e Cleide França Ferreira alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 06 de agosto de 2019, às 13:00 horas, data única disponível. 

INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

bem como o acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142363 Nr: 6320-35.2018.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS DANIEL DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , não sendo necessária que conste expressamente da decisão .Ao cuidar 

da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da 

restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que 

deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as 

coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo. A contrario sensu: se não interessarem, poderão ser mantidos 

apreendidos .É cediço que a condição de proprietário de per si não é 

motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário 

averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o 

que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, 

somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar 

tal ou qual a função do veículo na, em tese, empreitada criminosa.Contudo, 

no presente caso, o requerente além de não comprovar a origem lícita do 

objeto apreendido, não comprovou ser o proprietário, apresentando 

documento de terceiro, tornando-se inviável a restituição de tais bens 

.Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito 
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demanda dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição de 01 (um) 

celular Galaxy, J120, dourado, marca Samsung.Não obstante, após a 

realização da instrução processual, momento em que será esclarecido 

acerca dos bens apreendidos, poderá ser reanalisada a 

restituição.Certificada a preclusão das vias impugnativas, arquivem-se os 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500256-88.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500256-88.2014.8.11.0008. EXEQUENTE: ODIMAR DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Compareceu a parte 

exequente, pugnando pela expedição do alvará para levantamento dos 

valores já depositados pela exequente, bem como a intimação do 

executado para pagamento de saldo devedor remanescente 

(Id.14642339). Com relação ao levantamento do valor incontroverso, antes 

de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio 

de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da EXECUTADA para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará, em relação ao valor incontroverso. 

Sem prejuízo no cumprimento da determinação acima, INTIME-SE o 

executado para que se manifeste sobre a petição do exequente 

(Id.14642339), no que diz respeito ao pagamento do saldo devedor 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 08 de outubro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DE JESUS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000314-92.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,587.86 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NATALICIA DE JESUS Endereço: Ruas Das Rosas, 518, Angelito 

Barbosa, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: Alameda Rio 

Negro, 585, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

Senhor(a): NATALICIA DE JESUS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/11/2018 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 8 de outubro de 2018. Maria Aparecida Ramos 

Santana (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000731-45.2018.8.11.0008 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VINICIUS ANTONIO PEDROSO 

Endereço: av jose antonio de farias, s/n, centro, PORTO ESTRELA - MT - 

CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

VINICIUS ANTONIO PEDROSO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/11/2018 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 
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3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-97.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15814275. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar procuração judicial por instrumento público, nos termos do 

artigo 105 do CPC, uma vez que o Reclamante é iletrado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138944 Nr: 3876-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, ajuizada por FRANCISCO ROMÃO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES, objetivando que os requeridos providenciem o tratamento 

adequado ao paciente. Narrou, que possui escavação de 81% do olho 

direito com extenso comprometimento de fibras nervosas, ou seja, 

apresenta glaucoma em estágio avançado, e no olho esquerdo foi 

constatada a presença de buraco macular com tração retiniana(...).Com 

efeito, não há nos autos exames recentes realizados pelo paciente a fim 

de identificar a gravidade e urgência do problema ou se a patologia é 

progressiva. Portanto, não há como aferir a alegação quanto à gravidade 

do problema e a urgência do pedido. No mais, a parte requerente não 

juntou aos autos o pedido requerido administrativamente, na tentativa de 

realizar o procedimento.Não consta dos ainda, informação de que o 

paciente tenha sido regulado via sistema de regulação (SISREG).No 

mesmo norte, deve-se prestigiar o princípio da menor onerosidade aos 

cofres públicos, dando-lhe oportunidade para que se proceda o 

tratamento ao autor, SEM SE DESCURAR DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO 

RAZOÁVEL.Sendo assim, com base no Parecer Técnico do NAT e por 

todo o exposto, INDEFIRO, POR ORA, o pedido de antecipação de tutela 

formulado na inicial, em face da ausência dos requisitos 

autorizadores.Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1.060/50, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência do Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que 

se prove o contrário das informações exaradas.CITEM-SE os Requeridos 

na pessoa de seus representantes legais, consignando-se o prazo de 30 

(trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), constando do mandado as 

advertências do artigo 344, do Código de Processo Civil.Determino ainda, 

sem prejuízo no cumprimento das determinações acima, a redistribuição 

destes autos, eis que sua tramitação se dará via Processo Judicial 

Eletrônico – PJE, onde devera ser distribuído, certificando e dando baixa 

no processo físico.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500372-60.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANTONICE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500372-60.2015.8.11.0008. REQUERENTE: ANTONICE MARIA DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre as partes, juntado no Id. 13912194. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e 

artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 08 de outubro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-32.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000232-32.2016.8.11.0008. REQUERENTE: RICARDO FREITAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por RICARDO FREITAS DE 

OLIVEIRA, em face de BANCO BRADESCO SA, todos qualificados nos 
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autos. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, compareceu a 

executada juntando o comprovante de pagamento, manifestando desde já 

pelo arquivamento do processo. No Id. 12710725 compareceu a 

exequente manifestando pela expedição do alvará para levantamento dos 

valores. A parte executada foi devidamente intimada nos termos do 

Provimento nº 68/CNJ, tendo deixado decorrer o prazo sem manifestação 

(Id.15727312). É a síntese do necessário.DECIDO. Pois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Considerando 

que a parte executada devidamente intimada nos termos do Provimento 

68/CNJ, manteve-se silente, expeça-se o alvará me favor da exequente. 

Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 08 

de outubro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. G. (AUTOR(A))

R. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000539-83.2018.8.11.0050. AUTOR: LUCIANE MATTOS GIL RÉU: 

LEANDRO PATRON BIUDES Vistos, etc. 1. Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas, gratuita na esteira 

do disposto no art.98 e seguintes do CPC. 2. Atenta às condições 

pessoais do alimentante e dos /alimentados, arbitro os alimentos 

provisórios em 40% do salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês. 3. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, 

sendo devido a partir da citação do requerido. 4. Oportunamente, 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2018, às 

13h50min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação. 5. Cite-se o réu 

e intime-se o (a) autor(a) e requerido(a) a fim de que compareçam ao ato, 

acompanhados de seus advogados, independente de intimação pessoal, 

importando a ausência em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o Réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e prolação de 

sentença. 7. Ciência ao Ministério Público. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 24.09.2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88067 Nr: 685-78.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRÓLIO TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MODESTO DE OLIVEIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, PEDRO VAN DER SAND - OAB:OAB/MT 4.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 85, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95949 Nr: 13-36.2018.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que apresente suas 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88127 Nr: 719-53.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILIBALDO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 58/61, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74163 Nr: 1630-36.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº74163

DECISÃO

Vistos

 1. Manifesta-se o autor pela citação por edital do requerido.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas de citação da parte adversa.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 68

6. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73291 Nr: 1121-08.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO SILVA DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MODESTO DE OLIVEIRA, ALINE BECK, 

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BARRALHO - OAB:3.607/MT, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

- OAB:18.516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAROD E OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A/MT, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 
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vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27351 Nr: 767-27.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, da decisão que não conheceu do 

agravo em recuro especial. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100568 Nr: 2312-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZI BURDULIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 DESPACHO: “VISTOS ETC... Considerando a ausência do Advogado do 

acusado redesigno a audiência para o dia 16 outubro de 2018, às 

17h30min. Comunique-se o Juízo Deprecante. Publique-se no DJE. Saem 

os presentes devidamente intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70742 Nr: 3776-84.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEGIOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA MARIA MACHADO 

FRANÇA QUEIROZ - OAB:14472- MT, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte ré, 

na pessoa de seu advogado, para que, no prazo legal apresente ssuas 

alegações finais.. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4861-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA, 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 1846-65.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FAVORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO LOMBARDI, NANCI 

MARIANE LOMBARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON DOMINGUES DE 

MORAIS - OAB:PR/9849

 1. Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado às fls. 663, eis 

que o processo somente pode ser suspenso por convenção das partes, o 

que não é o caso nos autos (art. 313, II, do CPC).

2. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral, bem como se há interesse na 

realização de audiência de conciliação.

3. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dias de Alencar 

Neto - OAB:14.859, GUILHERME ISAAC SOUZA - OAB:49.589/GO, Jean 

Michel Sanches Piccoli - OAB:15.877, RENAN MACEDO VILELA 

GOMES - OAB:49.848/GO

 Código nº 93552

Vistos, etc.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira (fls. 360/366), deveras, preenchidos os requisitos legais 

objetivos e subjetivos do artigo 593 e seguintes do CPP, RECEBO a 

presente irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is), nos seus legais e 

jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

2. INTIME-SE a defesa para apresentação de suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias (art. 600, CPP).

3. Após, oferecidas e certificado o decurso do prazo, ao MPE para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 4. DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória, a qual 

deverá preencher os requisitos legais da LEP e da Resolução CNJ 

113/2010, encaminhando-a ao competente juízo da execução penal, tudo 

conforme disciplinado na seção 29 do capítulo 07 da CNGC/MT.

 5. Uma vez apresentadas as razões e as contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, 

bem como, grafando nossas sinceras homenagens (CPP, art. 601).

6. PUBLIQUE-SE tal “decisum” uma única vez no DJE e, sendo necessário 

e atuando no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e, se for o caso, a DEFENSORIA PÚBLICA do Estado 

de Mato Grosso.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99614 Nr: 1830-38.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena em que figura como reeducando 
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Bartolomeu Filho, devidamente qualificado nos autos.

Com a prolação do despacho inicial (f. 199), houve a designação de 

audiência admonitória para a data de 09/10/2018.

A Defesa do reeducando, porém, informou que o domicílio de Bartolomeu é 

na Comarca de Tangará da Serra/MT (f. 202), em consonância com a sua 

qualificação na guia de f. 03.

O Ministério Público inclusive já havia emitido parecer para remeter estes 

autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da 

Serra/MT (f. 201).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Pois bem, designada a solenidade no intuito de fixação e admoestação das 

condições de regime em desfavor do reeducando, veio a lume informação 

de que ele não reside nesta Comarca (f. 202).

Nesse ínterim, em atendimento aos princípios que norteiam a Lei de 

Execução Penal (art. 1º da LEP), verifico que o juízo competente para 

fiscalização das condições de regime impostas nestes autos é o Juízo da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, local onde o recuperando reside (f. 

202).

Assim, em consonância com o parecer ministerial de f. 201, determino a 

remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará 

da Serra/MT para fiscalização da pena imposta, em cumprimento ao 

disposto no art. 1.547 da CNGC.

Outrossim, cancelo a solenidade aprazada para a data de 09/10/2018.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18692 Nr: 2419-84.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE L. TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 05 de 

Novembro de 2018 ás 08h50min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 1003-03.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISMAR CECILIA RABELO, ESPÓLIO DE 

FREDERICO JOSÉ RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106, MARCELO D. SANTOS FILHO - OAB:14.083 MT, MÁRCIO 

GLEY DA SILVA - OAB:13.803 MT, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca 

de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências 

da segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

13h40min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos nº. 

1003-03.2013.811.0050 (código 63010).

Compareceram, a parte Autora Gloria Maria de Arruda Rabelo, 

acompanhada de sua Advogada, Dra Marinalva Ramos Rodrigues, a 

requerida Arismar Cecilia Rabelo, acompanhada de seu Advogado, Dr. 

Paulo de Brito Candido.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Declaro encerrada a instrução 

e, via de consequência, remetam-se os autos às partes para 

apresentação de memoriais, no prazo legal, após vista ao MPE para 

parecer. Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que 

às 14h30min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. Eu, ____Angela Carla Einik, Matrícula 7703, que 

digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto Ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

Marinalva Ramos Rodrigues Gloria Maria de Arruda Rabelo

Advogada da autora requerente

Paulo de Brito Candido Arismar Cecilia Rabelo

Advogado da parte requerida Rep. do Espolio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64511 Nr: 2537-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RARG, LHRG, LGRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida por Luis 

Gustavo Ribeiro Girardi e Lucas Henrique Ribeiro Girardi, menores 

representados por sua genitora em face de Danilo Girardi.

Determinada a citação da parte executada para pagamento do débito 

alimentar (f. 68), as partes realizaram acordo conforme se vê às f. 70-73.

Instado a manifestar o Ministério Público opinou parecer favorável à 

homologação do acordo (f. 86).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 70-73).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 70-73, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas judiciais pelo requerido.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99494 Nr: 1779-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, ESPOLIO DE 

PEDRO LUIZ MANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CASARIN, HENRIQUE AFONSO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NAVARRO DIAS - 

OAB:MS/ 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISO GUEDES NETO - 

OAB:MS 9.827, PAULO EDUARDO DA ROCHA - OAB:MS 22714, 

RICARDO TRAD FILHO - OAB:MS 7285

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 
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cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 2413-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, ofereça embargos 

e/ou se manifeste sobre o bloqueio realizado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 599 Nr: 469-50.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, 

RICARDO DE FREITAS FIGUEIREDO, JOELANE ALVES DE FREITAS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 3698-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21354/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39443 Nr: 2796-45.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A.-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72617 Nr: 727-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13.966/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, MARCOS MOREIRA 

BARBOSA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98343 Nr: 1276-06.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSÉ WILSON DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98357 Nr: 1281-28.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8.104/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ELIZEU DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81832 Nr: 1855-22.2016.811.0050
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO 

PROGRESSO EIRELI EPR., RIKELLE GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 8-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL MACHADO, LEONEL MACHADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000232-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SIMONE ESGANZELA (EXEQUENTE)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBINSKI (EXECUTADO)

LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000232-66.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de 

Outubro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000541-87.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 08 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95566 Nr: 5054-18.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:8.116-B

 Vistos.

Trata-se de TCO instaurado em face de Ernesto Martelli, pela prática, em 

tese, dos crimes ambientais previstos nos artigos 60 e 70 da Lei nº 

9.605/1998.

Em audiência preliminar o suposto autor do fato aceitou a proposta de 

transação penal apresentada pelo Ministério Público (f. 162-163).

Às f. 164-165, o suposto autor do fato apresentou comprovante do 

pagamento a que ficou compromissado na solenidade retrocitada.

O Ministério Público requereu a declaração da extinção da punibilidade nos 

termos do artigo 84, parágrafo único da Lei 9.099/95 (f. 166).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Com efeito, tendo havido o pagamento da multa antes do vencimento (f. 

166), resta cumprida a transação penal aceita pelo suposto autor do fato.

Ante o exposto, nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato ERNESTO 

MARTELLI, já qualificado nos autos, sem qualquer anotação da pena de 

multa imposta na transação penal junto aos registros criminais em 

desfavor do suposto autor do fato, nos termos da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se as baixas e comunicações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001904-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO RAMON NEIVA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001904-72.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva das Testemunhas para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes 

e a referida Testemunha. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

2 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001904-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO RAMON NEIVA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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Carlos Ferreira Gomes (TESTEMUNHA)

Aldaci Braz Gomes (TESTEMUNHA)

 

Autos nº 1001904-72.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva das Testemunhas para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes 

e a referida Testemunha. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

2 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001225-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA RICARDO DE BARROS (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de ELIO PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMERSON RICARDO DE BARROS (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES 

PROCESSO n. 1001225-72.2018.8.11.0051 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: VIVIANE APARECIDA RICARDO DE BARROS 

Endereço: Rua Belo Horizonte, 1561, Campo Real II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: Espólio de ELIO PEREIRA DE 

BARROS Endereço: Bairro Belo Horizonte, 1561, Campo Real, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

certidão do Oficial de Justiça, devendo, em caso de requerer nova 

tentativa de intimação no mesmo endereço, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 8 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000611-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FERREIRA DA CUNHA (EMBARGANTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FALCI MENDES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000611-67.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiros Despacho. 

Vistos etc. Embora o Embargante tenha feito menção à existência de 

documentos comprobatórios da propriedade do baú alocado supostamente 

sob o caminhão apreendido nos autos em apenso, a inicial só foi instruída 

com o contrato de locação aparentemente firmado entre o Embargante e o 

Representante da Embargada Triunfo. Não se desconhece que o contrato 

de locação transparece em indício bastante da propriedade de um baú 

frigorífico. No entanto, tal documento, por si só, não é capaz de 

demonstrar, inequivocamente, a exata identificação e propriedade do bem. 

Assim, em atenção ao princípio da cooperação, bem consignado no art. 6º 

do NCPC, INTIME-SE o Embargante, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que apresentem os documentos mencionados, sob 

pena de indeferimento do pedido liminar. No mais, a fim de bem instruir o 

feito, INTIME-SE o Banco Bradesco, ora Embargado, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informe as características do veículo objeto do contrato de 

alienação fiduciária, notadamente ao que diz respeito à existência de baú 

frigorífico fixo ou não. Na mesma oportunidade, deverá, ainda, o Banco 

Bradesco, informar o local onde o veículo pode ser localizado. Informado o 

local, EXPEÇA-SE mandado de constatação a fim de verificar a existência 

de eventual número de identificação ou, qualquer outro indício, que possa 

auxiliar na identificação do bem. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 

de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001247-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA LEHNEN (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA (EMBARGANTE)

NATALIA CAROLINA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EMBARGADO)

 

Autos nº 1001247-33.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Como se infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, 

cabe ao embargante a prova sumária da posse ou da propriedade, desde 

logo oferecendo os documentos pertinentes e, também, arrolando as 

testemunhas que lhe interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o 

embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da 

qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O 

mesmo diploma processual vincula o deferimento dos embargos, com a 

consequente expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à 

comprovação, ainda que sumária, da posse ou da propriedade do 

embargante. Nas letras da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.” Impõe-se, então, a análise das 

alegações da Embargante, justamente para que se verifique o atendimento 

aos aludidos requisitos legais. De breve análise dos autos, vê-se a 

alegação de que o imóvel, embora rural, qualifica-se como bem de família, 

já que, sendo arrendado a terceiros, teria sua renda empregada no 

pagamento de aluguel urbano, assim a permitir a proteção legal, por 

extensão. Apesar do alegado, as circunstâncias que se destacam da 

situação da Embargante não parecem corroborar a versão inicial, no 

sentido de qualificar o imóvel como pequena propriedade rural, cuja renda 

só bastaria para o custeio de moradia urbana. À partida, afasta-se a 

alegação de que o imóvel se qualificaria como pequena propriedade rural. 

Como se nota das razões da Embargante, tendo mais do que quatro 

módulos fiscais, o imóvel seria de dimensão superior àquela máxima à 

configuração de pequena propriedade rural. Não se corrobora, ainda, a 

alegação de que a renda auferida com o imóvel rural haveria de garantir 

só o pagamento de aluguel urbano. Contra tal alegação se colocam, à 

partida, as próprias qualidades do imóvel. Com mais de 280 hectares, a 

renda certamente geraria valores superiores ao aluguel pago pela 

Embargante e sua família. No presente momento processual, não se dá 

valia ao contrato de arrendamento apresentado nos autos, ao menos não 

na parte em que define a renda em apenas um saco de soja por hectare. 

A um, por ser pública e notória a informação no sentido de que imóveis 
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rurais neste Município não são arrendados a tão módico preço. Aliás, nos 

autos da Execução 397-30.2017.811.0051, Código 118317, o Executado 

discordou da avaliação do imóvel penhorado, cujo laudo definiu preço de 

R$ 5.351.930,00, para apresentar como correto o valor de R$ 

6.991.664,80. Embora tal impugnação ainda não tenha sido resolvida nos 

aludidos autos, tem-se, já no valor do imóvel tal como definido pelo Sr. 

Oficial de Justiça, preço incompatível àquela renda de apenas um saco de 

soja por hectare. Nessas condições, o imóvel de R$ 5.351.930,00 

ensejaria fruto civil de aproximadamente R$ 20.000,00 ao ano, apenas. A 

dois, porque se presume, do nome do arrendatário (Paulo Giannetta Filho), 

sua descendência direta do executado e, consequentemente, da 

Embargante, razão pela qual se tem, na definição do preço, alguma 

liberalidade, não uma imposição do mercado. Nesses termos, não se 

reconhece suficientemente provada a qualidade de bem de família do 

imóvel penhorado. Por outro lado, tem-se, na matrícula apresentada nos 

autos, a aquisição do imóvel penhorado já na constância do casamento 

entre a Embargante e o executado. Aliás, a mesma matrícula informa o 

regime da comunhão universal dos bens dos consortes, e não o de 

comunhão parcial afirmado na inicial. De todo modo, sabendo-se que a 

defesa da meação se faz pontualmente, bem a bem, reconhece-se, neste 

ponto, a idoneidade da alegação inicial. Sendo também de propriedade da 

Embargante, exige-se a limitação da penhora apenas àquela fração ideal 

que corresponder ao executado. Por isso é que, em cognição sumária, 

reconhece-se a prova sumária da propriedade da Embargante sobre 

metade do imóvel penhorado. Decido. Pelo exposto, RECEBO os presentes 

Embargos de Terceiro opostos por Rita de Cassia Pinheiro Benevides 

Giannetta em face de Valdir Ariones Pimpinati Junior. DEFIRO parcialmente 

o pedido liminar aduzido pela Embargante para DETERMINAR a limitação da 

penhora apenas à metade ideal do imóvel rural. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da mencionada execução, a fim de limitar os 

atos expropriatórios à fração ideal que corresponder à propriedade do 

executado. Sem prejuízo, CITE-SE o Embargado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação. Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, 

do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80806 Nr: 988-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVPS, JFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Mesiano Munis 

Júnior - OAB:113966/MG

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82991 Nr: 2574-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cloir Câmara Florêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32736 Nr: 2853-94.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debastiani & Romancini Ltda, Liamara 

Debastiani Romancini, Joubert Isaias Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73364 Nr: 2351-87.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112649 Nr: 3722-47.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA - 

ME, Junior Robinsosn dos Santos, Waldir Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 10(dez) dias, querendo, apresentar 

manifestação quanto a exceção de pre-executividade aventada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76203 Nr: 1161-55.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horizonte Azul Indústria de Garrafas Pet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens disponíveis da Executada, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 1812-92.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 Autos n° 1812-92.2010.811.0051 - 31700

Cumprimento de Sentença
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Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Não sendo possível o bloqueio de valor correspondente à totalidade da 

dívida, DETERMINO a solicitação de informações ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a Exequente 

como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Ainda na hipótese de insuficiência da diligência, DEFIRO o pedido de 

penhora de bens da Executada.

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos forem necessários ao pagamento da dívida.

Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma 

oportunidade, intimará a Executada. Na oportunidade, deverá o Sr. Oficial 

de justiça descrever os bens que guarnecem a sede da Executada e, 

especialmente, se ainda se encontra em funcionamento.

 Não sendo possível a penhora, qualquer que seja a espécie, INTIME-SE O 

Exequente, para que diga, inclusive sobre a pertinência da suspensão do 

feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Sem prejuízo, CUMPRA-SE integralmente a última decisão, expedindo a 

certidão do art. 517 do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão 

judicial transitada em julgado

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133519 Nr: 7633-33.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos, devendo assim requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31265 Nr: 1376-36.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C I Celular e Informatica LTDA, Alessandra 

Romi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito, 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89003 Nr: 488-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann, Fabiane Arruda de Queiroz, Lourdes Conceição Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258, Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SANTOS 

MEZACASA - OAB:75480, GRAZIELLA YUMI OGAKI ADAO - 

OAB:72493

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, informar onde o 

veículo poderá ser encontrado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção a seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 4505-39.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ferreira da Silva, GF Motopeças e 

Náutica Ltda ME, GIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139272 Nr: 10556-32.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20584 Nr: 2889-44.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Vargas ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75930 Nr: 893-98.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geomapas Geoprocessamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33076 Nr: 3195-08.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenotur Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73656 Nr: 2643-72.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBWB, ACWB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida, requendo o que entender de direito, para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 2925-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarci Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 2039-48.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Aparecida Barroso Cavalini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, 

Andréia Katia Felito Romero, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, 

ROMERO AGRICOLA ME, Ancora Suporte Agricola Ltda, COOPERPLUMA, 

Banco Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Rodrigues 

Garcia & Garcia Ltda-ME, Bayer S/A, Cooperativa dos Produtores de 

Campo Verde - Cooperverde, Banco de Lage Landen Brasil S/A, Scania 

Banco S/A, Agricola Roque Ltda, Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO 

S.A., CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes S/A, Miguel 

Humberto Librelotto, Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale 

do São Lourenço-Sicredi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Anésio Rieth - OAB:25004/0, Celso Umberto Luchesi 

- OAB:76458/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406/BA, Karina 

Ribeiro Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Paulo 

Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:SP/98.709, Rodrigo Sarno 

Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Vagner 

Soares Sulas - OAB:8455/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3455-41.2017.811.0051 - 125251

Recuperação Judicial

Decisão.

Vistos etc.

De início, defere-se o pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

previsto no art. 6º da Lei 11.101/05.

A uma primeira vista, a pretensão da Recuperanda não parece merecer 

apoio legal, dada a clara redação do art. 6º, § 4º, da dita Lei de 

Recuperação Judicial. É que ali se diz, com todas as letras, sobre a 

impossibilidade de a suspensão exceder o prazo de cento e oitenta dias. 

Veja:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

(…)

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste 

artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 

(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial.”

Tal conclusão, porém, só encontra respaldo se embasada numa 

interpretação isolada e literal do referido dispositivo. Se, ao contrário, 

prestigiar-se a interpretação sistemática e finalística da Lei 11.101/05, a 
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outra resposta não se chegaria senão a de que a prorrogação deve ser 

admitida, embora excepcionalmente.

 Realmente, nos termos do art. 47 da dita Lei, a função primordial do 

instituto da recuperação judicial é, ao final, a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. 

Preserva-se, assim, a empresa, porque se quer preservada a contribuição 

que essa sua atividade econômica entrega à sociedade. Na letra da lei:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É certo que, pela complexidade da causa, e também pela insuficiência 

estrutural do Poder Judiciário, muitas ações de recuperação judicial 

poderão deixar que se transcorram 180 dias sem que se aprove o plano 

correspondente, especialmente quando se fizer necessária a convocação 

de assembleia-geral de credores.

A consequência evidente é que, se se houvesse por escrita em pedra a 

regra do art. 6º, § 4º, da LRF, o levantamento automático da suspensão do 

processamento das ações e execuções contra a recuperanda antes da 

pretendida novação recuperacional acabaria por inviabilizar a própria 

recuperação. Os credores que, desvinculados do plano de recuperação, 

beneficiassem-se da retomada das execuções, ou da possibilidade de 

ajuizamento de novas ações, poderiam afetar bens disponíveis da 

devedora para a satisfação só de seu direito, certamente alheios à falta 

que certamente esses bens fariam no soerguimento da pessoa jurídica.

Escorado justamente nessas razões, Eduardo Foz Mange entende 

pertinente a prorrogação do prazo:

“Nesse passo, as disposições do art. 6º, § 4º, da LFR, que estabelece 

que o prazo de suspensão das execuções de 180 (cento e oitenta) dias é 

improrrogável e do art. 56, § 1º, da LFR que prescreve que a data da 

assembleia não excederá 150 (cento e cinquenta) dias do deferimento da 

recuperação judicial, não parecem condizente com a realidade brasileira 

enfrentada pelas sociedades em recuperação judicial.

A recuperanda não pode ser penalizada com o prosseguimento das 

execuções individuais se adotou todas as medidas necessárias à 

realização do conclave, mas não consegue realizá-lo no prazo legal, por 

motivos alheios a sua vontade. Isso porque o prosseguimento das 

execuções individuais certamente frustraria o plano de recuperação em 

detrimento da coletividade de credores.”

 A prorrogação, porém, não é direito potestativo do credor, a ser exercido 

em qualquer hipótese. Há que se considerar, no caso concreto, o motivo 

pelo qual não se conseguiu a aprovação do plano de recuperação no 

prazo estipulado em lei. A observação é do referido Doutrinador:

“Por outro lado, se a sociedade em recuperação, deliberadamente, atrasa 

o andamento do processo, e não adota qualquer providência no sentido de 

realizar a assembleia, pode-se interpretar que ela pretende eternizar a 

recuperação e se aproveitar do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

causando prejuízos aos credores.

Nessa hipótese, se justificaria a conduta mais severa por parte do 

Judiciário, haja vista que os credores não podem permanecer aguardando 

indefinidamente o conclave.”

 A conclusão – que só prestigia o bom-senso que sempre há de servir de 

diretriz à árdua tarefa da exegese – é a de que, se a demora não puder 

ser imputada à recuperanda, a prorrogação do prazo de blindagem há que 

ser admitida.

Não por outro motivo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por suas diversas Câmaras, sem divergir daquilo que têm 

decidido as demais Cortes, é pacífico quanto à possibilidade da 

prorrogação do prazo. Veja a conclusão de sua 1ª Câmara Cível:

“É permitida a prorrogação do prazo de blindagem quando o retardamento 

do feito não for imputado ao devedor.” (Agravo de Instrumento 

99501/2014)

E também:

“Com efeito, se o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) não for 

suficiente para o processamento da recuperação, mostra-se prudente a 

prorrogação do prazo de suspensão e a manutenção dos bens que 

viabilizam a atividade empresarial do devedor, até a homologação do 

plano.” (Agravo de Instrumento 2276/2013)

A 5ª Câmara Cível de nossa Corte adota o mesmo posicionamento:

“Segundo o entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª 

Jornada de Direito Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal) e os 

julgados do STJ, ‘o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei n°. 

11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento 

do feito não puder ser imputado ao devedor’. (Agravo de Instrumento 

116192/2014)

É também o que defende a 6ª Câmara Cível do TJMT:

“Se o esgotamento desse prazo sem a apresentação do plano de 

recuperação não se deu por culpa da recuperanda, são mantidos os bens 

com ela até a realização da assembleia geral de credores.” (Agravo 

Regimental 1540432014)

A 2ª Sessão do Superior Tribunal de Justiça admite o expediente:

“De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a 

prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em 

face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 

3º, da Lei n. 11.101/2005.” (Conflito de Competência 111.614/DF)

No caso dos autos, viu-se que, com diligência, a Recuperanda vem se 

manifestando nos autos, de forma que a ela não se imputa culpa alguma 

pelo atraso do processamento do feito, que, mesmo esgotado prazo de 

cento e oitenta dias, não viu aprovado o plano de recuperação.

É de ser deferido, então, o pedido de prorrogação feito pelas 

Recuperandas.

– Da essencialidade do bem apreendido:

À partida, anota-se a pertinência da alegação das Recuperandas no 

sentido de que o caminhão VOLVO FM 370 4X2T, PLACA OAY 6140 é 

bem essencial ao desenvolvimento de suas atividades.

A saber, por sua própria natureza, o caminhão, na maioria das hipóteses, 

haverá de ser considerado essencial à atividade de empresa atuante no 

ramo de transporte, tal como é o caso da AKF ROMERO TRASNPORTES. 

Nesse sentido, aliás, a conclusão desposada pelo Administrador Judicial, 

que ao analisar o bem consigna a essencialidade deste para a 

continuidade da atividade empresarial e rural, a fim de que sejam 

cumpridos os contratos e prestações de serviços celebrados, 

descrevendo que são utilizados no “transporte de grãos nas propriedades 

rurais e prestação de serviços de transportes à terceiros (Fretes)” (ref. 

142).

Com efeito, do que se extrai do art. 49, § 3º da Lei 11.101 de 2005, ainda 

que o contrato celebrado pela Devedora A K F ROMERO TRANSPORTES 

EPP e o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., seja de caráter fiduciário - o que 

de uma forma ou de outra garante a exclusão do crédito da lista de 

credores - durante stay period, ¬é vedada a venda e retirada dos bens de 

capital considerados essências à sua atividade empresarial.

Referida exceção foi contemplada pelo legislador para permitir que o 

devedor, em grave crise consiga, ao menos num curto período, se ver 

livre de eventuais constrições sobre bens, móveis ou imóveis, 

imprescindíveis à continuidade da sua atividade comercial, a fim de afastar 

o risco iminente de falência.

Neste contexto, dúvidas não restam acerca da imprescindibilidade do 

veículo de placa OAY - 6140 para o desenvolvimento de suas atividades, 

especialmente se considerado que, se assim não fosse, a consolidação 

da propriedade em favor do credor implicaria na alteração consubstancial 

de sua cadeia produtiva, podendo, inclusive, frustrar sua reestruturação.

Portanto, na forma do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, no período de 

suspensão previsto no § 4º do art. 6º da referida norma, não se pode 

retirar do estabelecimento do devedor quaisquer bens essenciais à sua 

atividade.

 Por outro lado, não obstante a Parte Recuperanda pretenda o 

reconhecimento da essencialidade, com consequente ordem de restituição 

do veículo e a baixa da restrição via RENAJUD, cabe consignar que o auto 

de apreensão anexo ao processo indica que o caminhão não foi recolhido 

unicamente em decorrência da restrição de circulação gravada pelo 

credor, mas também em razão do cometimento de 03 infrações ao Código 

de Trânsito Brasileiro.

 Decido.

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pela Recuperanda para prorrogar, até a 

realização da Assembleia dos Credores, o prazo de suspensão previsto 

no art. 6º da Lei 11.101/05.

Por outro lado, ressalta-se de pronto que eventual inércia da Recuperanda 

poderá ensejar a revogação da suspensão.

Nas execuções em que o exequente pretender a retomada dos atos de 

expropriação em decorrência do decurso do prazo original de suspensão, 

caberá às Recuperandas informarem a prorrogação ora autorizada, 

comprovando referir-se a garantia a bem essencial a suas atividades.

No mais, diante da essencialidade do caminhão volvo FM 370 4X2T, placa 
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OAY 6140 para o desenvolvimento da atividade empresarial das 

Recuperandas, DETERMINO a SUSPENSÃO CAUTELAR da ordem de 

apreensão, bem como de eventual consolidação da propriedade, em 

sendo o caso, do respectivo bem afetado pela ação nº. 

0034742-08.2015.8.16.0001, distribuída por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

em face da Recuperanda AKF ROMERO TRANSPORTES EPP, em trâmite 

na 1ª Vara de Curitiba – PR. ORDENO, também, a baixa da restrição de 

circulação, consignando-se, porém, que a expedição do mandado de 

restituição do bem ficará condicionada a inexistência dos demais 

impedimentos lançados no termo de apreensão do veículo em questão.

Por consequência, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara de Curitiba – PR, 

cientificando-lhe acerca da presente decisão.

Ainda, considerando a informação de que não obstante a essencialidade 

dos veículos de placas OAQ8688, OAQ8718 e OAQ8757 já esteja 

reconhecida por este Juízo na decisão de ref. 157, o impedimento de 

circulação ordenado pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara – MT nos autos 

processo nº 5089-35.2016.811.0010 (código 85856) subsiste, DEFIRO o 

pedido de ref. 219 e ordeno a baixa da restrição lançada no sistema 

RENAJUD. Consequentemente, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara de Jaciara – 

MT, cientificando-lhe acerca da presente decisão.

 A teor da manifestação do Administrador Judicial (refs. 142 e 181), 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca, nos autos de códigos 

134667 (ref. 216) e 99933 (ref. 224), informando da essencialidade dos 

bens em questão.

Outrossim, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial, a fim de que se 

manifeste sobre a essencialidade do bem objeto de busca e apreensão 

nos autos código 104426 (ref. 216) e quanto a sujeição dos créditos 

executados do processo código 96907, representados pela Cédula de 

Crédito Bancário – Empréstimo Capital Giro nº n. 11530231175 aos efeitos 

da recuperação judicial (ref. 223).

Por derradeiro, em cumprimento ao acórdão proferido pela 4ª Turma do 

TJMT, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1012794-63.2017.8.11.0000 (ref. 214), DETERMINO a retificação da 

autuação dos autos no Sistema Apolo para o fim de excluir do polo ativo 

da presente recuperação judicial as pessoas físicas Antônio Carlos Felito 

e Mara Rubia Felito, atentando-se o Distribuidor para o fato de que os 

empresários individuais, Antonio Carlos Felito – ME e Mara Rubia Felito ME 

serão mantidos.

Após, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial, a fim de que exclua os 

créditos das pessoas físicas acima indicadas e, também, aqueles 

constituídos pelos empresários individuais Antonio Carlos Felito – ME e 

Mara Rubia Felito ME em período anterior ao registro na Junta Comercial, 

nos termos do acórdão de ref. 214.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 737-18.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36244 Nr: 2786-95.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Grasel, Analuiza Skaf dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloisio Cansian Segundo - 

OAB:73383, André Luis Domingos da Silva - OAB:4907B/MT, 

Geraldo Jasinski Junior - OAB:27304

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pelos Exequentes. Depois, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76970 Nr: 1922-86.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Maria Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:MT12617-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 546-65.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio Cristófolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ceritifico e dou fé que, a parte exequente devidamente intimada para o 

pagamento da diligência a fim realizar a intimação da parte executada, 

deixou transcorrer o prazo de pagamento e nada manifestou até a 

presente data; QUE, INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários para o recebimento do seu 

crédito, bem como o devido prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28489 Nr: 2588-29.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jassy Antonio Canei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZENATTI - OAB:33196

 INTIMO a parte executada na pessoa do seu procurador, a fim de 

apresentar suas CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação proposto 

pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90794 Nr: 1006-81.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Schlosser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.,

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153737 Nr: 6008-27.2018.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Santos Cidreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação feito pelo Acusado JULIMAR SANTOS 

CIDREIRA.Intimem-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo 

indiciado.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu 

preso.Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde 

/MT, 5 de outubro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153162 Nr: 5762-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Arruda 

Custódio - OAB:11997/MT, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - 

OAB:18555

 INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação formulado pelo acusado 

DEOLINDO LEOPOLDINO FONSECA.Intimem-se o Ministério Público e o 

Advogado constituído pelo indiciado.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se 

tratar de réu preso.Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde /MT, 5 de outubro de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84170 Nr: 3386-14.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Assumpção Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o 

Acusado Nilo Assumpção Machado Filho, brasileiro, nascido em 

16/02/1960, na cidade de Frutal/MG, filho de Nilo Assumpção Machado e 

Maria de Paula Assumpção, com fulcro no artigo 386, inciso II, das penas 

do art. 306 do CTB, descrito no 1° fato.EXTINGUIR a punibilidade de Nilo 

Assumpção Machado Filho, já qualificado, em virtude do reconhecimento 

da decadência, ex vi do disposto no art. 107, inc. IV do Código Penal, das 

penas do art. 303, parágrafo único, c.c. o artigo 302, § 1º, inciso III, ambos 

do CTB, em relação ao crime descrito no 2° fato.DECLARAR a 

incompetência desta Vara para apreciar e julgar o delito descrito no art. 

305 do CTB, descrito no 3° fato. Por consequência, DETERMINO a remessa 

da presente ação penal ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, em 

relação a este fato.DEIXO de deliberar pela fiança recolhida nos autos, 

diante da continuidade do trâmite do feito, no Juizado Especial.Da 

sentença, intime-se o Ministério Público e o Acusado, pessoalmente, e a 

Advogada, via DJE.Após o trânsito em julgado, comunique-se a sentença 

ao Instituto de Identificação e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as 

comunicações necessárias. Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-33.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Tendo em vista o pedido de ID 6853992, e 

considerando que não houve interposição de embargos pelo Executado 

(Certidão de ID 1169290), envie-se a Central de Conciliação de Precatórios 

cópia da planilha de atualização do débito apresentada nos autos pelo 

próprio Exequente (ID 1169292), para as providências pertinentes, bem 

como solicite informações se fora oficiado a Fazenda Pública Estadual, 

conforme constou no oficío 689/2017-DAP, para informações sobre 

eventual pagamento administrativo do crédito constante no RPV. Anote-se 

que deve constar o seguinte número de referência para solicitar 

informações a Central de Precatórios - 25865/2016. Ressalto que o pedido 

de penhora formulado pelo Exequente somente será analisado com a 

resposta pela central de precatórios ou com a juntada de informações 

solicitadas junto a Fazenda Pública Estadual pelo próprio Exequente, 

conforme anteriormente já determinado por este juízo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de 

setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ANA ANTONIA GAUDENCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h40 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001940-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON GABRIEL VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMETILIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h00 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001937-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJANE SHELDA CONCEICAO GERONIMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCELIA DE CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001934-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010271-73.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JUCINEI GARCIA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADAO DOS COLCHOES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca da 

devolução da carta precatória (id. 15797785), requerendo o que entender 

de direito. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 08 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001933-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000469-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

CLM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBSON PEDRO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

JONATAS FIALHO MIDON (TESTEMUNHA)

MARIA AUXILIADORA MARQUES FREITAS (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000469-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

CLM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBSON PEDRO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

JONATAS FIALHO MIDON (TESTEMUNHA)

MARIA AUXILIADORA MARQUES FREITAS (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 
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celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001927-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE APARECIDA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA ROSA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerido/Exequente para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a petição de ID 13266648. Decorrido o prazo ou com a 

resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerido/Exequente para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a petição de ID 13266648. Decorrido o prazo ou com a 
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resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerido/Exequente para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a petição de ID 13266648. Decorrido o prazo ou com a 

resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CEOLI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia, 27/11/2018, às 10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODORINA NOGUEIRA PAVESI (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/11/2018, às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/11/2018, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Á PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DE AMARAL SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001950-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT, com as advertências de praxe. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 16h:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000304-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/12/2018, 

às 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT, com as advertências de praxe. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001951-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001952-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA TIBURCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001954-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001956-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON VIEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Feitosa Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOMAR JOSE AULER (REQUERENTE)

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

ARGE LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001959-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DA ROCHA AMARAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020041-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

CORNELIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juliane Moura (TESTEMUNHA)

Zeldeni (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

13/12/2018, às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)
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NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLINEI DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

13/12/2018, às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLINEI DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

13/12/2018, às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da 

Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes para se manifestarem acerca do 

prosseguimento ou não do presente feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 01 de janeiro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de 

França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes para se manifestarem acerca do 

prosseguimento ou não do presente feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 01 de janeiro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de 

França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010555-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELVIS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestarem acerca do prosseguimento ou não da presente ação, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. É o que 

me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010555-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELVIS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes para, no prazo de 05 (cinco), 

manifestarem acerca do prosseguimento ou não da presente ação, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. É o que 

me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010326-53.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para impulsionar os autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de 

outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010326-53.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte requerida para se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que 

me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010443-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WISLAINE FIDELIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 9655587, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de 

outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010221-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR COSTA NERES (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 9728930, devendo indicar o atual 

endereço do requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 8 de outubro de 

2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020041-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

CORNELIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juliane Moura (TESTEMUNHA)

Zeldeni (TESTEMUNHA)

 

Certifico que a audiência de instrução e julgamento do dia 13/12/2018, as 

14h00, foi designada equivocadamente por esta secretaria. Portanto, 

procederei com o seu cancelamento e intimarei as partes por meio de seus 

procuradores. Quanto aos mandados de intimação das testemunhas, 

todos serão devolvidos pela Central de Mandados.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48936 Nr: 1147-69.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MULTIAÇO LTDA ME, ANDRE 

BORGES, GABRIEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, ANA PAULA AMORIM BABILÔNIA - 

OAB:OAB/MT 20.083, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de consulta à Receita Federal objetivando informações 

das declarações de renda da parte Executada.

Anoto que tal ato será praticado por solicitação no site do Tribunal de 

Justiça através do sistema InfoJud e os autos aguardarão resposta no 

gabinete.

Com a resposta, encaminhem-se os autos à exequente para que 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 2064-20.2017.811.0029

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos.

Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio 

proposta por Edival Colombo e Kelli Dalcico dos Santos, ambos 

qualificados nos autos.

Alegam, em síntese, que ingressou com ação de separação judicial 

(código 9124), que tramitou nesta Comarca, sendo averbada a separação 

na certidão de casamento no dia 22/12/2004, e por isso, requereu a 

conversão da separação consensual em divórcio.

 Instado a manifestar-se nos autos, o Representante do Ministério Público 

opinou pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção (fls. 11/13).

 Citado via edital, o requerido contestou o feito por negativa geral, através 

de curador dativo (fls.22).

 É o relatório.

DECIDO.

Observo que o pedido merece acolhimento uma vez que há comprovação 

do lapso temporal necessário para a conversão da separação judicial em 

divórcio.

Compulsando os autos, verifico às fls. 08, que as partes trazem aos 

autos, cópia da certidão de casamento averbada, assim a presente ação 

deve ser julgada procedente, de plano, nos termos do artigo 37 da Lei 

6.515/77, permanecendo o acordo homologado entre as partes, pois os 

requisitos legais para a conversão da ação estão presentes nos autos, ou 

seja, o decurso de um ano da separação judicial e a inexistência de notícia 

nos autos de descumprimento de qualquer obrigação, porventura 

assumida pelas partes por ocasião da separação, conforme previsto no 

parágrafo único do artigo 36, da citada Lei.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no que dispõem 

os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 6.515/77, e, CONVERTO EM DIVÓRCIO a 

separação judicial do casal, nos termos do artigo 24 e 25 da mesma Lei e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

 Oficie-se o Cartório para as averbações necessárias.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 462-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Rafael Abdala Carvalho - OAB:17.041/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 
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Souza - OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, GUILHERME 

LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto 

- OAB:11.405/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CONSTATAÇÃO, em que é parte autora: 

SICREDI ARAXINGU, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CONSTATAÇÃO 

dos Bens imóveis mencionados por haver divergência entre os itens 

FINALIDADE E DECISÃO/DESPACHO, e a diligência paga também não 

condiz com o valor para cumprimento dos mandados, porque no item 

finalidade é um ato e no decisão/despacho são dois atos. Nestes termos, 

devolvo o mandado à secretaria.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 709-19.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria Sott, Espolio de Delcio Melqueiror Sott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Tendo em vista a informação prestada pelo perito através do Laudo 

Pericial de Esclarecimentos de fls. 596/616, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17220 Nr: 441-33.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Darcysio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 339-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE EXECUÇÃO em que é parte requerida A L 

Rodrigues ME, compareci em 1/10/2018 às 14 horas à Av. Rio Grande do 

Sul nº 511 – Bairro: Centro, Comarca de Canarana-MT, e ali estando NÃO 

FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO de A L RODRIGUES ME por não 

localizar a empresa e nem o representante legal no endereço mencionado 

no mandado, constatei que no referido endereço existe 4 (quatro) salas 

comerciais sendo que indaguei aos atuais inquilinos e todos declararam 

não conhecer a pessoa jurídica de direito privado A L Rodrigues ME. 

Diante do exposto, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado 

para a Secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 3540-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB:OAB/DF 

21.822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:OAB/DF 27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as devoluções das cartas de citação pelos motivos: 

"mudou-se" e "desconhecido", impulsiono os autos ao exequente para que 

se manifeste nos autos, requerendo o que de direito e informando os 

endereços atualizados dos executados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52334 Nr: 2981-10.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ferreira Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/201-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45086 Nr: 1343-73.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1562-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NEVES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS 

MAGALHÃES - OAB:344954/SP, RAFAEL MORALES CASSEBE 

TÓFFOLI - OAB:213970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: " Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE PENHORA, INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO, em 

que é parte credora: Jose Henrique Neves Morales, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A PENHORA, INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO do Bem mencionado 

porque o deposito efetuado de diligência é menor que o devido, sendo três 

atos, perfaz o valor de R$ 38,85 ( trinta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos). Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria.".

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-56.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

DARCI JESUS ROMIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000351-56.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): DARCI JESUS ROMIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze dias, 

EMENDAR A INICIAL, a fim de constar o indeferimento administrativo de 

revisão de aposentadoria por idade, sob pena de indeferimento da petição, 

nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, CPC. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000364-55.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

CELSO SIMON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000364-55.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CELSO SIMON RÉU: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Tendo em 

vista que a ação encontra-se endereçada ao Juizado Especial desta 

comarca, devolvo os autos para a devida distribuição. Cumpra-se. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AGROBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAMIANI (EXECUTADO)

AIRTON DAMIANI (EXECUTADO)

CARLOS GERSON CHRISTMANN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, acerca da r. decisão constante ID do documento: 15028150, 

bem como, para que, com urgência, juntar aos autos os comprovantes de 

recolhimento das guias de preparo para cumprimento das Cartas 

Precatórias a serem distribuídas nas Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT 

e Ivaí-PR, ou promova a retirada da Carta Precatória para seu efetivo 

cumprimento nos Juízos deprecados, devendo comprovar nos autos sua 

distribuição. Canarana/MT 08/10/2018 Silvane M.S. Santana Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000405-22.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000405-22.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: JOSILENE PINHEIRO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

procedimento especial de jurisdição voluntária, referente a alvará judicial 

para levantamento de quotas de PIS em nome de Idalina Dias Pinheiro da 

Silva (art. 725, inciso VII, CPC). Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções 

previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este 

juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado. 

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe os créditos 

depositados em nome de IDALINA DIAS PINHEIRO DA SILVA no Fundo 

PIS/PASEP. Com as informações nos autos, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestar-se no que entender de direito. Por 

considerar que a atuação de advogada dativa decorrente de nomeação 

(Id. 15652750), arbitro honorários advocatícios no importe a 1(hum) URH, 

nos termos do art. 303, §2º, CNGC. Para tanto, ao final do processo, 

expeça-se de certidão em favor da advogada dativa, para que se proceda 

à cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do §3º, do 

referido consectário legal. Cumprido todas as determinações 

supramencionadas, retornem os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se Canarana, 01 de Outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000347-19.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

NAIARA PIZARRO NICOLAI Vistos. Trata-se de execução de quantia certa 

em que CANAGRO PEÇAS AGRICOLAS LTDA, pessoa jurídica 

representada por JEAN CARLO STRAPASSON, move em face de NAIARA 

PIZARRO NICOLAI, requerendo o pagamento de R$ 108.840,69 (cento e 

oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). Nos 

termos do art. 829, caput, CPC, CITE-SE a executada, na forma requerida 

na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. 

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a 

executada, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 915, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Caso não encontre a executada, sejam arrestados tantos bens 

quantos bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC). Para as 

hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo 

de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) 

sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado o pagamento 

no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 

(art. 827, parágrafo 1º, NCPC). Defiro ao oficial de justiça, a prerrogativa 

do § 1° do artigo 212, do Código de Processo Civil, devendo este agir com 

as demais cautelas legais. Expeça-se o necessário. Cite-se. Cumpra-se. 

Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000358-48.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES PASSOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

EIRELI - EPP (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados 

do polo ativo, para que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 08/10/2018 - Silvane M. S. Santana - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000358-48.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES PASSOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

EIRELI - EPP (RÉU)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados 

do polo ativo, para que providenciem o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 08/10/2018 - Silvane M. S. Santana - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000366-25.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABREU DE OLIVEIRA (RÉU)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

POUSADA RECANTO XINGU LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000366-25.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: POUSADA RECANTO XINGU 

LTDA - EPP, FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, THIAGO 

ABREU DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de procedimento monitório. 

Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado 

em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702 todos do CPC. Cite(m)-se, para cumprir(em) a obrigação referida na 

petição inicial ou oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do 

procedimento em e executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(a)(s) réu(é)(s) 

dispensado(a)(s) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º do 

CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 

701, “caput”). Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 

916). Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que quaisquer manifestações nos 

autos dever(á)(ão) ser apresentadas por patrono regularmente constituído 

nos autos. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 7136 Nr: 684-50.2003.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esporte Som Modas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:2.273 OABMT

 Vistos.

 Trata-se de execução de título fiscal ajuizada pela FAZENDA NACIONAL 

em face de ESPORTE SOM MODAS LTDA, já qualificados no encarte 

processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida 

ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(fl. 177).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos (fls. 177/189), verifica-se que o devedor 

procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

 Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22728 Nr: 533-40.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, WALTER LOPES 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Pereira da Silva - 

OAB:12672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315

 Vistos.

Intime-se a exequente para manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento da sentença, bem como, acerca da manifestação de fl. 336 e 

seguintes.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17225 Nr: 448-25.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lima do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 448-25.2008.811.0029 – Código: 17225

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve a condenação do 

INSS ao pagamento de benefício previdenciário.

 Devidamente intimado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados, conforme se infere a petição de fl. 93/v°.

Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às 

fls. 84/88, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19257 Nr: 2467-04.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a inexistência de pedidos pendentes, determino o arquivamento dos 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29146 Nr: 655-82.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BfdIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele A.Natel Glaser da 

Silva - OAB:50.586/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 169.

Determino a substituição do polo ativo da demanda, constando apenas 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, devendo a secretaria, realizar as 

modificações de praxe na capa dos autos e em sistema informatizado.

 Ademais, intime-se o exequente para manifestar-se pelo prosseguimento 

do feito.

 Intime-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 987-44.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCQCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT).

Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45588 Nr: 1688-39.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do 

débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Considerando que o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da ação, 

isento de custas e honorários.

Expeça-se alvará em favor do requerido para que seja feita a liberação do 

valor bloqueado, conforme requerido em fls. 44.

Após o trânsito em julgado arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 120-51.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

1. Foi instaurado o presente procedimento, em desfavor do indiciado, 

dando-o como incurso nas sanções do crime objeto deste feito.

2. O autor do fato beneficiado com o instituto da suspensão condicional do 

processo, e, cumpriu as condições que lhe foram impostas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

3. Ocorre que, transcorrido o período de prova, não houve a revogação 

do benefício, extinguindo, por conseguinte, a punibilidade, a teor do que 

dispõe o art. 89, § 5° da Lei 9.099/95.

4. Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial 

de fls. 118, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Mauro Borges 

da Silva Junior, em relação ao crime lhe atribuído neste feito, com fulcro no 

disposto no artigo 89, § 5o, ambos da Lei 9.099/95.

5. Transitada esta em julgado, procedam-se às baixas, anotações e 

comunicações de estilo, arquivando-se os presentes autos.

6. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 2389-97.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

1. Foi instaurado o presente procedimento, em desfavor do indiciado, 

dando-o como incurso nas sanções do crime objeto deste feito.

2. O autor do fato beneficiado com o instituto da suspensão condicional do 

processo, e, cumpriu as condições que lhe foram impostas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

3. Ocorre que, transcorrido o período de prova, não houve a revogação 

do benefício, extinguindo, por conseguinte, a punibilidade, a teor do que 

dispõe o art. 89, § 5° da Lei 9.099/95.

4. Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial 

de fls. 118, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Mauro Diniz, em 

relação ao crime lhe atribuído neste feito, com fulcro no disposto no artigo 

89, § 5o, ambos da Lei 9.099/95.

5. Transitada esta em julgado, procedam-se às baixas, anotações e 

comunicações de estilo, arquivando-se os presentes autos.

6. P.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-49.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUS LEANDRO NAEGELE (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR HEITOR DE SANTANA (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010212-49.2015.8.11.0029. REQUERENTE: MAGNUS LEANDRO NAEGELE 

REQUERIDO: OSMAR HEITOR DE SANTANA Vistos, etc. Especificada a 

localização do bem, proceda-se a remoção do veículo, conforme 

requerido. Nomeio, desde logo, a parte Exequente como depositário do 

bem penhorado. Em não sendo possível a sua localização, voltem 

imediatamente conclusos. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 1º de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-07.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEORI JAIME MULLER (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BORN (REQUERIDO)

ANDERSON LOPES ALVES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, informar localização do bem, para cabal 

cumprimento da r. decisão constante no ID do documento: 15332305. 

Canarana-MT, 08 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, PAULO MARCELO ALVES GAMA, CPF: 826.115.561-72, no 

valor de R$ 13.062,87 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não logrando 

êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 27 de 

junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, PAULO MARCELO ALVES GAMA, CPF: 826.115.561-72, no 

valor de R$ 13.062,87 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não logrando 

êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 27 de 

junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZERIAL PARIS (EXEQUENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (EXECUTADO)

MARISSOL RIVERA IRINEU (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o 

respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do Provimento n. 

68/2018. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 31 de julho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: 

Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim 

Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000931-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGAS BERTILDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALES BERTILDA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

Intimação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98571 Nr: 5151-96.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Arruda da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 4414-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOARES DA SILVA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95711 Nr: 3783-52.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Monteiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DOS SANTOS FILHO - ME, SIDNEY 

CARLOS DOS SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DOS SANTOS 

TAVARES - OAB:19564/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87170 Nr: 4275-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE FERREIRA CAMPOLINA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 4304-31.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 4191-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98515 Nr: 5129-38.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Lopes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a requerente impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 4394-39.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BUENO DE S NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73057 Nr: 1558-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo requerido 

pela parte autora, impulsiono os autos a fim de intimar novamente a 

requerida para manifestação acerca da proposta de honorários periciais, 

salientando que o presente feito se trata de processo eletrônico do PEA - 

APOLO ELETRÔNICO, sendo desnecessária a diligência em cartório para 

retirada de cópias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81770 Nr: 1813-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Markleine Bezerra - ME, Markleine Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, bem como acerca da penhora "on line" realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93392 Nr: 2622-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B O HORTICULTURA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106514 Nr: 2508-34.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves De Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACACIO ALVES SOUZA - 

OAB:MT14724-B

 Vistos, etc. I. Devidamente cumprida à finalidade desta missiva, determino 

a devolução da carta precatória com as nossas homenagens de praxe. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 3280-36.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamires Fatima Borges Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT

 Vistos, etc. I. Defiro pedido de substabelecimento, no prazo de 5 (cinco) 

dias. II. Com a chegada das precatórias e o interrogatório da ré, encerro a 

instrução processual, e concedo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias tanto 

para o MP quanto para a defesa apresentarem os memoriais finais, 

vindo-me após conclusos para sentença. III. Inexistindo alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 2820-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc. I. Com o retorno das precatórias de fls. 134 e 135, encerro a 

instrução e determino que as partes sejam intimadas para apresentarem 

alegações finais, vindo-me após conclusos para sentença. II. Homologo a 

desistência da testemunha Mari Rosani Rodrigues. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 2230-38.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino de Souza França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Consoante pedido de desistência da requerente, INTIME-SE 

o INSS, uma vez que a autarquia já foi citada, e após, conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 2219-09.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 1611-11.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraildes Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - OAB:75346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência da ausência das partes, torno preclusa 

a presente audiência e a produção de outras provas. II. Declaro encerrada 

a instrução, venham os autos conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. 

Intimem-se. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69452 Nr: 167-40.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 1421-48.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carminda Vieira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Determino a realização de perícia médica na parte autora 

para aferição da alegada incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio 

como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, 

da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já fixo 
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em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110950 Nr: 4402-45.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigues de Freitas, Wesley Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Robson Rodrigues de Freitas e 

Wesley Martins da Silva, flagrados pela prática dos crimes previstos no 

Artigo 28, caput, da Lei N° 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei 

10.826/2003, cometidos no dia 27/09/2018, pelos fatos e circunstâncias 

narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência 

do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova 

redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

 Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuados foram 

entrevistados.

 Pois bem.

I. De acordo com as oitivas dos réus neste ato, deixaram consignado que 

não sofreram qualquer violência emanada das autoridades policiais, 

também foi verificado que não resta evidente qualquer tipo de lesão e por 

fim, seus direitos constitucionais foram preservados.

II. Considerando a queda do sistema, bem como que os autos são virtuais 

e dependem do mesmo para análise, assim que este se reestabelecer, 

conclusos para decisão de homologação do flagrante e de decretação 

e/ou liberdade provisória.

 III. Determino encaminhamento de peças do presente ao Inquérito Policial.

 IV. Os flagrados salientaram que serão representados pelo advogado Dr. 

Humberto Morais Gomes - (OAB/MT 22449/O), devendo este juntar 

procuração em até 5 dias.

V. Saem os presentes intimados.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110042 Nr: 3994-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Delegacia 

de Policia de Chapada dos Guimarães-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIE OTAVIO FERREIRA BERNARDO DA 

SILVA, Osvaldo Soares Martins, Joan de Lara dos Anjos, Adriano Soares 

Martins, Jaderson Mendes do Nascimento, MATHEUS PHILIPE NEVES 

SOLON RIBEIRO, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim 

Melo, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA 

PEDROSO, Fernando Duarte Figueiredo, Jessika Carla de Almeida Silva, 

Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, 

Dilmary das Dores Soares Martins, Divino Alfredo Nunes, Vitor Hugo Cruz 

de Oliveira, Mayara Nunes Dias, JUCILENE DE SOUZA MATOS, KETHELYN 

SILVA DE SOUZA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, JOSÉ GOMES DE 

SOUZA, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028, CÁTIA MARIA NEVES CÃNDIDA PAIXÃO - 

OAB:18854, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910, 

Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/MT, MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de conversão de prisão preventiva 

em prisão domiciliar formulado por DILMARY DAS DORES SOARES 

MARTINS, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 312 do CPP, 

uma vez que presente a necessidade de resguardar a garantia da ordem 

pública.Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa da ré.Sem 

prejuízo, comunique-se o Conselho Tutelar para acompanhar a infante, 

filha da ré.Nesta oportunidade, prestei as informações ao HC.Após, 

arquivem-se o presente incidente trasladando cópia ao respectivo 

inquérito policial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 1249-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Defiro a substituição das 

testemunhas. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102465 Nr: 729-44.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Defiro a substituição das 

testemunhas. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 618-60.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101635 Nr: 301-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Francisco dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 
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saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97148 Nr: 4516-18.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Campos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95349 Nr: 3579-08.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Paixão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94497 Nr: 3160-85.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Defiro a juntada dos documentos. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88859 Nr: 685-59.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Defiro a substituição das testemunhas. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96995 Nr: 4448-68.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Defiro a substituição das 

testemunhas. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96162 Nr: 4047-69.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39254 Nr: 1750-02.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Benedito da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar procuração 

nos autos, com poderes para receber e dar quitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90849 Nr: 1509-18.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denair Garcia Sant'Ana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Campo Comercio de Veiculos Ltda, 

HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos 

documentos apresentados pelo autor.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 1763-59.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelio Costa Silva, MAURINHO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Nulfo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74234 Nr: 2043-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete França Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35734 Nr: 1571-05.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Alves Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 25/01/2019, a 

partir das 08:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 949-23.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Marcandelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araújo Junior - 

OAB:SP-267547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72739 Nr: 1421-48.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carminda Vieira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 25/01/2019, a 

partir das 08:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57296 Nr: 484-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão de fl. 59, intime-se a parte autora, por edital, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste nos autos eventual 

interesse no prosseguimento do feito, indicando endereço atualizado da 

parte requerida, sob pena de extinção do feito, em razão do abandono.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34127 Nr: 34-71.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronerio Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Drebor - Indústria de Artefatos de Borracha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12.040, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Francisco de 

Carvalho - OAB:2292/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504, 

ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20149/O, Laís Oliveira 

bastos Silva - OAB:15757-B/MT

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, diante do caráter infringente dos embargos de 

declaração (fls. 208/209), com fulcro no art. 1.023, §2°, do CPC/2015, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao seu teor.

 II. Analisando o teor da petição de fls. 213/215, observa-se tratar da 

extinta figura do recurso de agravo retido, não mais existente sob a égide 

do novel Código de Processo Civil, já que não constante no rol do art. 994, 

razão pela qual deixo de conhecê-lo. A teor do disposto no art. 1009, § 1°, 

do Código de Processo Civil, a irresignação do autor quanto ao 

reconhecimento da preliminar deve ser suscitada em preliminar de 

eventual recurso de apelação.

 Portanto, ao tempo em que deixo de conhecer do teor do pedido de fls. 

213/215, mantenho a decisão proferida às fls. 203/206, pelos seus 

próprios fundamentos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2258-79.2010.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Julieta Pompeo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista do Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Indefiro o pedido formulado pelo à fl. 225, em razão de já ter sido 
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apresentada a informação solicitada à fl. 214.

 II. Ademais, sem prejuízo do exposto, intime-se a parte requerida, por 

edital, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a regularização 

processual, nos termos da decisão de fl. 209, já que fora tentada, de 

diversas formas, sua intimação pessoal, todas infrutíferas.

 III. Restando silente, declaro, desde já, preclusa a prova pericial por ele 

requerida (fl. 159), tornando sem efeito a decisão de fl. 163.

 Ressalto que, desde 2014 (fl. 185), é aguardado o depósito dos valores 

dos honorários referentes à perícia postulada, tendo sido, por diversas 

vezes, deferida dilação de prazo nesse sentido.

 Assim, é inconteste que a postura desidiosa do requerido, que viola de 

maneira flagrante o princípio da cooperação processual previsto no art. 6° 

do Código de Processo Civil.

 IV. Após, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste nos autos se remanesce seu interesse na produção da 

prova testemunhal anteriormente requerida (fl. 156). Acaso ainda haja 

interesse na produção da prova, deverá especificar sua necessidade, 

bem como apresentar o respectivo rol.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 296-21.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Edgar Firmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Melo Leão, José Eurípedes 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 I. Analisando detidamente as fls. 279/280verso, vê-se que a busca de 

valores para penhora, via BACENJUD foi realizada em desfavor de todos 

os executados e não apenas de José Eurípedes Leão, conforme afirmado 

pelo autor, de modo que resta prejudicado o pedido nesse sentido.

 II. Ademais, transcorrido o prazo para pagamento do valor devido e 

inexistindo valores a serem penhorados, determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome dos executados, junto ao DETRAN via 

sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação.

 Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11, do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção.

III. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se a parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62446 Nr: 2260-44.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Matoso Junior, Alzil Conceição Matoso Rodovalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmair Gregório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 203, já que, conforme se verifica em consulta ao 

Sistema Apolo, o processo ficou em carga com a advogada Ana Claúdia 

Gonçalves (Cadastro Nacional dos Advogados em anexo) da data de 

4.6.2018 a 4.7.2018. Contudo, é de conhecimento notório nesta Comarca 

que a referida advogada, há época, integrava o quadro societário do 

escritório do patrono que subscreve a petição de fl. 203, portanto, 

despicienda a alegação de que não tinha ela procuração juntada aos 

autos. Logo, não há razões para acolher o pedido de reestabelecimento 

do prazo processual.

 Cumpram-se, portanto, as determinações de fls. 201/202, certificando-se 

eventual trânsito em julgado da sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65177 Nr: 1123-90.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aécio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos, Fernando Robson de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 Dessa forma, ante a inadequação da via manejada pelos requeridos, 

deixo de conhecer dos pedidos nela formulados. Não havendo outras 

questões processuais pendentes, declaro saneado o processo. Acerca 

do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, mantenho o 

disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os fatos 

constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos 

ou modificativos do direito do autor.Considerando ainda não ter sido 

tentada a conciliação entre as partes, remetam-se os autos ao CEJUSC 

para tal finalidade. Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015).Acaso infrutífera a conciliação e não sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, conforme art. 

370 do CPC. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 2483-94.2013.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC da Silva SO Sucata M.E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Demétrio - OAB:OAB/MT 

15.904

 Diante do exposto, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com base no artigo 485, VI, § 3°, do 

CPC/2015.Custas quitadas. Deixo de condenar a parte autora em 

honorários, uma vez que não houve citação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 411-42.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC da Silva SO Sucata M.E., Larice Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

Jorge José Noga Júnior - OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 
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OAB:11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598, FREDERICO 

ALVIM BITES CASTRO - OAB:88562

 Vistos, etc.

 Diante da manifestação de fl. 181, defiro o pedido de levantamento 

formulado à fl. 175.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34974 Nr: 863-52.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneis Helriguel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o pedido de reapreciação da tutela, no que tange à 

implantação do benefício de auxilio-saúde até a decisão de mérito da 

demanda, verifico que não surgiu fato novo a ensejar a modificação da 

situação descrita na inicial. Assim, mantenho o indeferimento.

Por outro lado, verifico que o Município acostou exame médico realizado 

no autor, todavia, como as partes requereram produção de provas, 

inclusive, indicando quesitos a serem respondidos, INTIME-SE o 

Procurador do Município com cópia dos quesitos das partes, ou quem faça 

as vezes, para no prazo impreterível de 30 dias, juntar aos autos os 

quesitos devidamente respondidos pelo médico oftalmologista ao qual foi o 

autor submetido.

Sustento, ainda, que o processo tramita há mais de 8 anos, aguardando tal 

providência que foi solicitada do Município, pela primeira vez em 

16/08/2011, ou seja, demora do poder público em atender à ordem.

Portanto, providencie-se o necessário, após, intimem-se as partes para se 

manifestar, em 15 dias, devendo, inclusive, apresentar suas alegações 

finais escritas na mesma oportunidade.

Por fim, façam-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 2387-79.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Di Giacomo Mariano de Moraes, Giovanna Di 

Giacomo Mariano de Moraes, Daniela Di Giacomo Pires de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon Incorporações e Loteamento LTDA, 

Imobiliaria e Construtora Georgia Mirela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:OAB/MT 6.199, Fabian Feguri - OAB:OAB/MT 16.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Khalil - OAB:6487

 Vistos, etc.

 Para melhor compreensão dos fatos, sobretudo da questão referente à 

responsabilidade civil da parte requerida, converto o julgamento em 

diligência, o que faço para determinar seja expedido ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 

a) junte aos autos cópia integral da matrícula do imóvel lote 23, quadra 3, 

situado no Condomínio Residencial Village, b) esclareça qual o número da 

matrícula do referido imóvel e c) esclareça em nome de quem o imóvel está 

atualmente registrado, se da empresa PROJECON – INCORPORAÇÃO E 

LOTEAMEAMENTO LTDA ou de FERNANDO GOULART SAUER e NILZA 

CRANCIO SAUER, em razão da divergência das certidões apresentadas 

às fls. 123verso/2014 e 125verso.

 O ofício deverá ser instruído com cópia das certidões especificadas 

acima.

 Advirta o Sr. Tabelião que o não cumprimento da ordem no prazo 

assinalado, ensejaram comunicação à Diretoria do Foro para as 

providências administrativas cabíveis decorrentes de eventual omissão.

 Apresentados os esclarecimentos, independentemente de outra 

providência, intimem-se as partes para que manifestem no prazo de 10 

(dez) dias. Após, venham os autos conclusos para sentença.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44272 Nr: 607-41.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Murta, Luiz Felipe Murta de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência para o fim de OFICIAR a Prefeitura de 

Mirassol d'Oeste para juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) 

dias, a ficha funcional do servidor Antonio Francisco de Almeida, com a 

portaria de nomeação, extrato e demonstrativo de recolhimento 

previdenciário até a data do óbito, sob pena de não o fazendo, ser 

instaurado procedimento policial para a apuração de eventual crime de 

prevaricação ou desobediência (art. 319 e 330 do Código Penal).

Após, façam-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110966 Nr: 4410-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MACHADO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53553

 Vistos, etc.

 I. Designo a data de 22.11.2018, às 15h30min, para a realização da 

audiência objeto da missiva.

II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência e 

solicitando a intimação das partes.

III. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) e/ou o(a,s) acusado(a,s), 

procedendo-se à requisição caso necessário.

IV. Intimem-se o Ministério Público e a defesa e/ou Defensoria Pública.

 V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000196-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI (REQUERENTE)

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000196-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se integralmente a decisão de ID Num. 13437529. II. 

Após, volvam-me conclusos. Chapada dos Guimarães/MT, 8 de outubro de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000973-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY FATIMA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito de Paula Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000973-53.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

8 de outubro de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

LEILA ALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000995-14.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 8 de outubro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR (REQUERENTE)

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTTI (REQUERENTE)

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000982-15.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

8 de outubro de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92244 Nr: 2061-80.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vicente de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - OAB:OAB 

/ MT 21.165, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO RAMIRES 

FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi redesignada audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de novembro de 2018, às 17h. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 3500-68.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Munícipio Chapada dos 

Guimarães, Luciano Português, Nunes e Silva Ltda (Santana Materiais de 

Construção)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000

 Vistos, etc.

 I. Indefiro por ora o pedido de citação por edital.

II. A fim de viabilizar a citação pessoal, intime-se a parte requerente, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, apresente aos autos o número do CPF 

da parte requerida Luciano Português, a fim de possibilitar a busca de 

endereço via Bacen Jud.

 III. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

Deste modo, designo o dia 22.11.2018, às 15 horas, para realização da 

audiência de conciliação instrução e julgamento.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 1880-26.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Robson Reis de Castro Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a incapacidade laborativa da parte autora, 

julgo improcedente o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 1417-45.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal MT - OAB:SIAPE 1873226

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Iolanda Candido de Oliveira, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de seu filho Lucas Emanuel Oliveira 

Santana (fl. 13), desde a data da citação em 23.7.2014 (fl. 15 verso).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido execução no 

prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62685 Nr: 2516-84.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez – rural 

e/ou benefício de amparo assistencial ajuizada por Terezinha Rodrigues 

de Souza, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, pelos 

motivos narrados na inicial.

Em decisão exarada à fl. 89, foi determinada a suspensão do feito, a fim 

de que a parte autora promovesse a entrada do requerimento 

administrativo, a fim de configurar seu interesse de agir, sob pena de 

extinção.

À fl. 93, foi reiterada a determinação anterior, sob pena de presunção de 

desinteresse em relação aos pedidos.

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que apesar de intimada, a parte autora 

não trouxe ao feito os respectivos requerimentos administrativos para 

configuração de seu interesse de agir, não cumprindo, portanto, as 

determinações de fls. 89 e 93.

Deste modo, constata-se que o processo está aguardando providência da 

parte autora, no sentido de que sejam realizados os requerimentos 

administrativos, há mais 2 (dois) anos.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 771, parágrafo único e artigo 487, inciso II, ambos do 

CPC.

 Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 98, §3º c.c. 85, §2º, 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

 Ficam as referidas responsabilidades com exigência suspensa em face 

da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3°, CPC).

Publique-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36072 Nr: 1848-21.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Rodrigues Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao retorno dos autos 

do TRF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72436 Nr: 1246-54.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Benedita Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:OAB/MT 

14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao retorno dos autos do 

TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81045 Nr: 1513-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN, RNF, JEDG, TAFdO, EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario César Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Souto - 

OAB:OAB/MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, Levi 

Moroz - OAB:6402/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B., 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11332

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados dos denunciados, pela 

imprensa, da audiência designada na Comarca de Paranatinga/MT, seunda 

vara, para o dia 11/10/2018, às 14horas, nos autos de Carta Precatória n.º 

578-18.2018.811.004 - código: 86333.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64943 Nr: 920-31.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arminda Xavier de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao retorno dos autos do 

TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 48811 Nr: 1565-27.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariane Aparecida Bezerra da Silva, GESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Oliveira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a advogada dos requerentes 

menifetar nos autos, conforme intimação pela imprensa e publicado em 

06/3/2018. Assim, Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos, 

intimando pessoalmente a partec requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63014 Nr: 2888-33.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Wagner, Supermercado São Jerônimo Ltda - 

ME - Supermercado Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para o advogado do embargante 

manifestar nos autos, conforme intimação pela imprensa e publicada em 

06/06/2018. Assim, Impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, encaminhando-o à expedição de documentos, 

intimando pessoalmente a parte embargante para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 110658 Nr: 4274-25.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelinha de Siqueira Borges OU Adelina 

Siqueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da inventariante, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto as provas que 

pretende produzir. Bem encaminho os autos à expedição de documentos 

para intimação pessoal da inventariante, em cumprimento a determinação 

de f. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62688 Nr: 2519-39.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariene Pereira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Da análise dos autos, verifica-se que, apresentada aos autos a 

negativa administrativa (fls. 100/101), restou, consequentemente, 

qualificado o interesse de agir, no entanto, não foi oportunizado à 

autarquia demandada prazo para que apresentasse contestação de 

mérito.

 II. Assim, nos termos do que decidiu o STF no RE n° 631240/MG, intime-se 

o INSS para que, no prazo de 30 dias, apresente contestação de mérito.

III. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35759 Nr: 2984-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANTONIO 

CARLOS DE CAMPOS SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 2431-64.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vadson Galdino
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico de f. 107/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66517 Nr: 2148-41.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlon Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:OAB/MT 

14.250-A

 Certifico que, em contato com o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, 

este agendou a perícia médica para o dia 30/11/2018, às 11horas, no 

prédio do fórum desta Comarca. Diante disso e, cumprindo as 

determinações legais, IMPULSIONO o presente feito intimando o advogado 

da parte autora, pela imprensa para comparecimento da Requerente, na 

data e hora acima agendada para realização da referida perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50853 Nr: 2078-92.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 30/11/2018 às 11h20min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 1877-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINDO CORREA DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 31/8//2018 às 09h30min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103188 Nr: 1107-97.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDDIMA RAYZA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 31/11/2018 às 9horas, no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 1877-90.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINDO CORREA DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.I. RECEBO a inicial.II. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015.III. Tendo 

em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a 

Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação.IV. De outro lado, visando adequar as necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito vindicado, 

com fulcro no art. 139, VI do CPC/2015 e art. 1°, da Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ, estabelecida entre o CNJ, a Advocacia-Geral 

da União e o Ministério da Previdência Social, altero a ordem de produção 

de prova e DETERMINO, antes da citação da autarquia previdenciária, a 

realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. V. Para tanto, NOMEIO como perito médico o Dr. 

João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas.VI. Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações:a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015);b) Após, deverá a 

secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 08/11/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 08 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-66.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KLOCK DA CRUZ (REQUERENTE)

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000233-66.2016.8.11.0024 REQUERENTE: BRUNA KLOCK 

DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Indefiro o 

pedido de levantamento em favor do patrono do requerente uma vez que a 

procuração juntada aos autos não dá poderes para receber. Intime-se 

para, em 5 (cinco) dias, apresentar novo instrumento de mandato com 

poder específico ou apresentar dados bancários do autor para 

levantamento dos valores. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 76/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc;

Considerando que em decorrência de fortes chuvas na data de hoje o 

fornecimento de energia está suspenso desde as 15h deste dia;

Considerando que aberto chamado à companhia de energia elétrica, esta 

não forneceu previsão para o restabelecimento;

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente no Fórum da Comarca de Colider, a partir 

das 17h desta data (5/10/2018).

Art. 2º PRORROGAR os prazos processuais que vencem nesta data para 

o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Ministério 

Público Estadual, à 11ª Subseção da OAB, à Defensoria Pública Estadual e 

à egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Colider/MT, 5 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GARCIA FISCHER (REQUERENTE)

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 04 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001563-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15608880. COLÍDER, 8 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001450-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA CONCEIÇÃO DA SILVA (REQUERENTE)

EDIVAN APARECIDO CAIONI (REQUERENTE)

JUÍZO DA COMARCA DE MATUPÁ (REQUERENTE)

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (ADVOGADO(A))

D. NUNES DA SILVA ELETRO DOMESTICOS - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15575505. COLÍDER, 8 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JBS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) sem recebimento (Id. 15688524), requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito. Colíder-MT, 08 de outubro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA SAMPAIO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 08 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 
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DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97490 Nr: 457-66.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIVALDO JACOBUCCI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 3136-88.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.202/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94314 Nr: 2264-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARY MENIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da decisão de fls. 25, bem 

como dos cálculos elaborado as fls. 31. Requerendo o que entender de 

direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44704 Nr: 1570-70.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES SALES - OAB:20768 

OABMT, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor) para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 4.440,92 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e 

noventa e dois centavos), a que foi condenado. Este valor deverá ser 

lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 2.220,46 (dois mil, 

duzentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), para recolhimento de 

guia de custas e R$ 2.220,46 (dois mil, duzentos e vinte reais e quarenta e 

seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111709 Nr: 1520-58.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUAL AGROINDUSTRIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, FLAVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 

269.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1520-58.2018.811.0009 – CÓDIGO: 111709 – NÚMERO/ANO: 

0/2018

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

EXECUTADOS: VIRTUAL AGROINDUSTRIAL LTDA. – ME e GERSON LUIZ 

MORISSO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de ROSIMEIRE 

ANACLETO PAIVA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 19 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 19 de outubro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 50% (cinquenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Os leilões serão realizados exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: Um veículo Fiat, modelo Uno Mille Fire, flex, ano de fabricação e 

modelo 2007/2008, cor prata, placas NCJ 0560, Renavam 937846554, em 

bom estado de conservação e funcionamento, lataria em detalhe, em nome 

de Rosimeire Anacleto Paiva.

AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (treze mil reais), em 23 de agosto de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO BEM(NS): Rua Dauri Riva, s/nº, Centro, Colíder/MT.

DEPOSITÁRIO: GERSON LUIZ MORISSO, Rua Dauri Riva, s/nº, Centro, 

Colíder/MT.

ÔNUS: Eventuais outros constantes junto ao Detran de origem (não consta 

registrado junto ao Detran/MT).

O arrematante fica ciente de que além de possíveis ônus perante o 

DETRAN, poderá haver outras restrições Judiciais originárias de outras 

Varas que poderão ocasionar a demora no registro da Carta de 

Arrematação. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela 

verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois 

pode haver novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 

realização. E isso pode ocasionar em demora para liberar a documentação 

do veículo. Os impedimentos para registro do veículo devem ser 

informados no processo para as devida providências.

LEILÃO NA MODALIDADE SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender 

arrematar ditos bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 
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depósito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

 PARCELAMENTO: O interessado em adquiri-lo em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os 

leiloeiros promoverem a venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel 

poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada ao 

processo originário. Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas 

de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

 LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem arrematado, em caso 

de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados VIRTUAL 

AGROINDUSTRIAL LTDA. – ME, na pessoa de seu Representante Legal e 

GERSON LUIZ MORISSO, e seu cônjuge se casado for, ROSIMEIRE 

ANACLETO PAIVA, na qualidade de proprietária do veículo, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, _______________ ERITON ANDARADE DA SILVA, 

Gestor Judiciário, o subscrevo e assino.

Colíder/MT, 28 de agosto de 2018.

ERITON ANDARADE DA SILVA

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Art. 1.250/CNCG

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001663-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 
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Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001329-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PEREIRA (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001192-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REGINA BATISTA BETORELLO (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ADILSON FERNANDES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001465-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AMELIA ROSA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13HS30MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001632-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI OAB - 946.781.461-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13HS30MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3134 Nr: 27-62.1989.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Autos nº: 2939-16.2018.811.0009.

Código Apolo nº: 114084.

 Vistos, etc.

1 – Inicialmente, impende salientar que, não obstante o Ministério Público, 

após ter vista dos autos, manifestar requerendo o recebimento do 

presente feito como medida de proteção, nota-se às fls. 36-38, do 

presente feito, este juízo já havia o recebimento como medida de proteção.

2 – Destarte, ante o teor dos documentos de fls. 52-64, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para manifestar pelo que entender de direito.

Cumpra-se com urgência.

 Colíder/MT, 05 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81339 Nr: 2410-07.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO RICARDO 

ALVES, para devolução dos autos nº 2410-07.2012.811.0009, Protocolo 

81339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3134 Nr: 27-62.1989.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Autos nº: 27-62.1989.811.0009

Código nº: 3134

Vistos, etc.

1 – Na forma do artigo 691, do NCPC, a fim de dar regular prosseguimento 

ao feito, DEFIRO a sucessão processual para o fim de substituir o Sr. 

Arnaldo Messias da Silva (Advogado titular dos honorários sucumbenciais 

exequendos) no polo ativo por seu sucessores Ivanete Ferreira de Souza 

da Silva (cônjuge), João Eduardo Messias da Silva (filho), Polyana Caroline 

Ferreira de Souza da Silva (filha), Michael Douglas Machado e Silva (filho), 

Elizabeth Messias da Silva Ramos (filho), Haminton Messias da Silva 

(filho), Adriana Messias Martins (filha), Regiane Messias da Silva (filha), 

Elisete Messias da Silva (filha) e Cleide Messias Leite (filha), uma vez que 

ficou comprovado o falecimento do exequente Arnaldo, bem como a 

qualidade de herdeiro dos requerentes.

Neste vértice, proceda-se a secretaria com as devidas retificações na 

capa dos autos e no Sistema Apolo.

2 – Destarte, ante o teor dos Ofícios de fls. 334 e 369; e, também, decisão 

proferida pelo Juiz José Luiz Leite Linote, da Central de Conciliação dos 

Precatórios, acostada às fls. 439-441, DEFIRO o pedido de fl. 494. Razão 

pela qual, OFICIE-SE o Departamento Auxiliar da Presidência – Central dos 

Precatórios do TJMT, solicitando informações acerca do precatório n. 

122816/2008, no prazo de 15 (quinze) dias.

Destaco que deverá a Secretaria remeter o sobredito ofício com cópia dos 

documentos de fls. 334, 369, 439-441 e 484-485.

3 – Após, aportando aos autos à respectiva resposta, façam os autos 

conclusos.

Às providências.

Colíder/MT, 05 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 1107-94.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA NICOLAU SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97572 Nr: 518-24.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal, 

sobre as folhas 92-100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 2317-15.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ROSA BERNARDO, ROSANDA ROSA 

BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora, para que, no prazo legal, 

manifeste acerca das fls 280-291 dos autos.
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3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98166 Nr: 889-85.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANILDO FERNANDES, Cpf: 

04078180140, Rg: 2282154-6, Filiação: Elza de Fátima Fernandes, data de 

nascimento: 20/07/1982, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 66-9698-4187. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ...vem à 

honrosa presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor 

de IVANILDO FERNANDES (...); pela prática da seguinte infração penal: 

Consta do procedimento investigativo que no dia 20 de fevereiro de 2016, 

por volta das 23h35min, com vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de sua conduta: permitiu, confiou a direção de veículo automotor a pessoa 

não habilitada, sem condições de conduzi-lo com segurança, veículo 

consiste em uma motocicleta marca HONDA/CG 125, cor preta, chassi 

9C2KC1670DR029719, que adquiriu, em proveito próprio ou alheio, 

sabendo ser produto de crime, além de, posteriormente, adulterar sinal 

identificador de veículo automotor, substituindo a placa da motocicleta por 

outra de veículo distinto. (...) Ante o exposto (...) o Ministério Público de 

Mato Grosso denuncia IVANILDO FERNANDES, como incurso nas sanções 

do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97), do artigo 

180, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Despacho: Autos nº. 889-85.2016.811.0009 – Código nº. 

98166DespachoVistos, etc.1.Em análise a manifestação de fls. 116/117, 

DETERMINO:a)Primeiramente, a expedição de ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado para que em 5 dias, informe se o denunciado 

encontra-se preso em alguma das unidades prisionais do Estado, 

conforme art. 1.376, §1º, CNGC, sendo que em caso positivo deverá ser 

expedido mandado para citação onde eventualmente estiver preso;b) 

Restando negativa a diligência do item anterior, CITE-O por edital;c)Para o 

caso do item b, havendo decurso do prazo do edital e se o acusado não 

comparecer, nem constituir advogado, DETERMINO, desde já, a suspensão 

do processo e do curso do prazo prescricional, ressalvada a hipótese da 

produção antecipada das provas que forem consideradas urgentes, se 

for o caso, nos termos do artigo 366, do CPP. Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 30 de agosto de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 05 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84702 Nr: 2091-05.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107553 Nr: 2878-92.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de 

instrução; 2) Considerando que as partes já apresentaram memoriais 

finais, MANTENHO os autos conclusos para prolação de sentença.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 631-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CARVALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MILANI - 

OAB:20760-0, MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia 

para CONDENAR o réu VINICIUS CARVALHO RODRIGUES à pena de 01 

(um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa; e 

mais suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática 

dos crimes previstos nos artigos 306 e 311 da Lei nº 9.503/97; bem como 

do artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.I)O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao 

disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal;II)O valor do dia 

multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o 

que deverá ser devidamente corrigido;III)SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em 

prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, e prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a 

serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao disposto no 

artigo 44, § 2°, segunda parte, do Código Penal; (...)Após o trânsito em 

julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins 

previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, 

em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva; (...)Intime-se o 

sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.CONDENO o réu no 

pagamento das custas processuais, devendo a fiança prestada à fl. 28 

servir para o respectivo pagamento, e restituído ao réu o que sobejar e 

neste caso deverá ser intimado para em 10 dias indicar os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda em favor da União.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

01 de outubro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104876 Nr: 1269-74.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CÉSAR QUEIROZ 

MAGALHÃES - OAB:OAB/SP 281.815

 Autos nº. 1269-74.2017.811.0009 – Código nº. 104876

Despacho

Vistos, etc.

1. OFICIE-SE à Comarca de Barueri/SP para que informe a data que 

ocorreu a interrupção da pena em regime semiaberto pelo reeducando, 
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conforme requerido pela defesa.

 2. Com o aporte da resposta, RETIFIQUE-SE o cálculo de pena de fl. 91, a 

fim de que conste o período de segregação cautelar para fins de 

detração, bem como o período de pena cumprido em regime semiaberto. 

Após, ABRA-SE vista às partes para manifestação.

3. Por sua vez, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento da pena de 

multa imposta, haja vista que a impossibilidade financeira do apenado não 

tem o condão de afastar a pena de multa.

Sem prejuízo, INTIME-SE novamente o reeducando para que efetue o 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, ou então requeira o seu 

parcelamento, sob pena de envio de fotocópias das peças necessárias à 

Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Consigno que caso o reeducando pretenda o parcelamento, o Ministério 

Público já se manifestou pela possibilidade de pagamento em até 24 

prestações mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 169 da 

LEP.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 05 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000881-23.2018.8.11.0009 Requerente: E. L. ALVES - MERCADO – ME 

Requerido: VALDECIR ALVES SANTANA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 13h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAIARA ROSA PEREIRA FRANZOIA OAB - 045.890.461-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000595-45.2018.8.11.0009 Requerente: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Requerido: ADAIR BORGES PEREIRA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 13h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001286-59.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALINE LEITE ROMERO 

TEIXEIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001286-59.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALINE LEITE ROMERO 

TEIXEIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 21 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001077-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TEREZINHA GOMES TEMPONI (REQUERIDO)

LUIZ ALVES TEMPONI (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, vez 

que os Correios não atendem na referida localidade, devendo o depósito 

ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 413 Nr: 3487-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se nova avaliação do imóvel sob a matrícula nº. 2.555 (fls. 

172/173).

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127362 Nr: 5147-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes da decisão de Ref: 4, 

abaixo transcrita: " Vistos. Cuida-se de embargos à execução proposto 

por CM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA em desfavor de PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA SA. Foi declinada a competência para este juízo, tendo em 

vista que a execução tramita perante esta vara 121112. O embargante 

requer o reconhecimento da nulidade e/ou inexigibilidade do título objeto da 

ação de execução de titulo extrajudicial que constitui o mesmo pedido da 

ação de número único n. 5338-38.2017.811.0046 (código 110092). 

Saliento que o embargante abriu um tópico na exordial relatando a 

conexão entre as ações (item III). Considerando a comunhão entre o 

pedido e a causa de pedir dos presentes embargos e da ação de código 

110092 está presente a conexão, devendo haver a união dos autos e o 

julgamento conjunto. Ocorre que a aludida ação está em tramite na 

Segunda Vara desta comarca, sendo protocolada em data de 13/09/2017, 

enquanto a execução em 08/05/2018 devendo os presentes embargos e a 

execução de código 121112 serem encaminhados para o citado juízo, ante 

a prevenção daquele. Apense-se aos autos o processo de código 

121112. DETERMINO a remessa dos autos para a Segunda Vara para que 

seja realizado julgamento em conjunto com a ação declaratória de 

inexistência de débito de código 110092. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35693 Nr: 386-26.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA SOARES DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a situação narrada às folhas 224 e seguintes, bem como a 

informação acostada às folhas 228, expeça-se alvará para transferência 

no limite de cinco mil reais até zerar o crédito da autora para a conta 

informada às folhas 225.

Proceda-se também, tendo em vista a juntada do contrato dos honorários 

advocatícios, a expedição de alvará para a conta do advogado da autora, 

nos moldes explicitados às folhas 225.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1932 Nr: 1128-37.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E. DE ALMEIDA - ME, PEDRO ERISTEU DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Deixo para analisar o pedido de nova avaliação do imóvel para momento 

posterior a audiência de conciliação.

Com fulcro no artigo 3º, §2º do Código de Processo Civil o “o Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” 

MANTENHO a audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 718-22.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELCI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Vistos.

Tendo em vista o decurso de considerável período de tempo desde a 

manifestação do executado às folhas 80 e 81, remetam-se os autos ao 

MPE, para requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Vistos. (...) Decido. Considerando que o valor da desapropriação ainda é 

ponto controvertido, ante as alegações de degradação da área CHAMO O 
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FEITO A ORDEM com a finalidade de deferir o pedido da parte requerida e 

determinar a realização de nova pericia. (...) NOMEIO perito judicial o 

mesmo perito que realizou o laudo anteriormente, ante a sua familiaridade 

com a presente ação, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o Engenheiro Agrônomo CELSO DE ALMEIDA, CREA: 170122341-4, 

podendo ser encontrado na Avenida Prefeito Valdir Masutti, n. 3377, bairro 

Centro, Cidade de Comodoro/MT, CEP: 78310-000, Fone (65) 3283-1203, 

E-mail soloeng@uol.com.br. Atente-se o perito nomeado para o disposto 

no artigo 465 do CPC (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará 

em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com 

comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”). 

Após a manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para fins e prazos 

do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Posteriormente, INTIME-SE o 

perito, para ciência dos quesitos, designar data para a realização da 

perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

bem como para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do 

mesmo diploma legal. Com a designação de data para a perícia e indicação 

dos honorários, INTIMEM-SE novamente a parte autora, para que deposite 

em juízo, o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) 

dias anteriores àquela, fazendo constar da intimação que o exame pericial 

em comento realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, 

devendo ser liberado ao perito apenas 50% (cinquenta por cento) do valor 

antes da realização da perícia em questão. Com a juntada do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação das partes se dará mediante 

publicação no DJE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 1490-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA FACIFARMA LTDA-ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78889 Nr: 2741-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109136 Nr: 4967-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Carla Gomes Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.44-RJ

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16(quinhentos e cinqüenta e um reais, dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de ref.28. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais, quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais, setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 1868-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raízen Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:196.655/SP, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:199.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:MS/2844

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para manifestar nos 

autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 3168-59.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110516 Nr: 5489-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a existência de estudo social e tendo em vista a revelia do 

requerido, autos ao MPE para parecer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126090 Nr: 4585-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGA, PCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 
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Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ELIANA DA COSTA - OAB:OAB/MT 5447B

 (...) Por fim, restituo os autos ao MPE para que se manifeste em relação à 

sugestão apresentada no relatório de referência 17, pois ao que parece, 

MAIS UMA VEZ O MPE NÃO SE ATENTOU AO QUE FOI MANIFESTADO 

PELA PSICÓLOGA DO JUÍZO, afinal na petição de referência 26, nada 

manifestou sobre a sugestão de que a mãe deve evitar contato com a 

filha. Aliás, para evitar que mais um relatório não seja observado de forma 

correta transcrevo o que foi sugerido pela psicóloga do juízo para que o 

MPE se manifeste, caso entenda relevante. "SUGIRO: Que seja pedido 

medida protetiva contra a genitora , para que desta forma a menor possa 

se recuperar do sentimento ruim que possui contra a genitora, pois 

qualquer contato proporciona a menor doses de sofrimento, uma vez que 

sua genitora não lhe protegeu, e que ainda tem feito uso abusivo de álcool, 

o que é um agravante, pois como sabido a genitora pouco fez para 

protegê-la, ou caso seja permitida tal visita, que seja assistida pela equipe 

do Conselho Tutelar; " Ou seja, em outras palagras a psicóloga do juízo 

sugere que a genitora seja afastada da criança, porém o MPE nada 

manifestou sobre tal ponto, ou por não entender relevante ou por não ter 

lido com a devida atenção, independente do motivo o fato é que tal ponto 

foi ignorado. Infelizmente não é o primeiro caso em que o MPE deixa de 

observar questões importantes mencionadas nos processos da infância e 

da adolescência, de forma que rogo ao nobre membro mais atenção nos 

casos da infância e adolescência para evitar que no futuro eventual 

omissão se transforme em um dano grave para alguma criança ou 

adolescente. Autos ao MPE para ciência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98293 Nr: 111-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Liberio Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DENOMINADO “POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII DE 

OUTUBRO - MT/RO)” DA CIDADE DE COMODORO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASTRO LIMA DE SOUZA - 

OAB:3048/RO, PAULA HAUBERT MANTELI - OAB:5276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURÍCIO LIBERIO 

BRAGA, qualificado nos autos, contra ato ilegal praticado pelo BRUNO 

QUELHAS NUNES (agente de tributos estaduais POSTO FISCAL JOSAFÁ 

JACOB - XII DE OUTUBRO DA CIDADE DE COMODORO - MT).

Alega a impetrante estava transportando as mercadorias e que da 

contratação do frete, os contratantes informaram que as Notas Fiscais 

eram eletrônicas, entregaram a documentação ao Impetrante, inclusive 

algumas notas fiscais.

Aduz que iniciou o transporte das mesmas e que posto de fiscalização na 

divisa de Mato Grosso com Rondônia –Unidade Fazendária – UOF – 

POSTO FISCAL JACOB (XII DE OUTUBRO - MT/RO), os senhores fiscais 

apreenderam as mercadorias, sob o argumento que a mercadoria não 

podia ter saído sem nota fiscal, mesmo sendo nota fiscal eletrônica e que, 

portanto, as mercadorias seriam apreendidas.

O Impetrante aduz que a apreensão é ilegal, pois é de rigor a liberação dos 

veículos após a lavratura do auto de infração e posterior apresentação 

dos documentos fiscais.

Requer, ao final, concessão de medida liminar para determinar a liberação 

das mercadorias apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 

1126629-0 e 1126630-0.

O pedido liminar foi indeferido as fls. 59/60.

Devidamente notificado, o impetrado não se manifestou.

O Ministério Público manifesta-se às fls. 87/88 pela denegação da 

segurança vinculada.

Decido.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por por MAURÍCIO LIBERIO 

BRAGA, qualificado nos autos, contra ato ilegal praticado pelo BRUNO 

QUELHAS NUNES (agente de tributos estaduais POSTO FISCAL JOSAFÁ 

JACOB - XII DE OUTUBRO DA CIDADE DE COMODORO - MT).

Analisando a documentação apresentada, bem como a legislação tributária 

atinente à espécie, em confronto lógico com os argumentos expendidos 

pelo Impetrante, verifico que não lhe assiste razão quanto à concessão da 

segurança pretendida.

In casu, da leitura dos autos verifica-se que o Impetrante busca a 

liberação dos bens apreendidos, lançado através de TAD, supostamente, 

indevidamente lavrado, pelo fato de estar transportando mercadoria 

desacompanhada de documento fiscal.

Colhe-se dos autos que a apreensão ocorreu em razão do bem estar 

desacompanhado da nota fiscal.

 O art. 459 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89, autoriza nesses 

casos a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual, in verbis:

“Art. 459 - Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em 

estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que 

constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º - A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos 

documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas 

em local diverso do indicado na documentação fiscal; (grifei)

Portanto, a apreensão em tela se reveste de legalidade, em virtude de 

descumprimento às normas tributárias, se valendo o Estado de medida 

auto-executável, própria do poder de polícia.

 A jurisprudência caminha nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

APREENSÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO - INTERESTADUAL - SEM 

NOTA FISCAL - OBJETIVO - COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO - IDENTIFICAÇÃO 

DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO - INAPLICABILIDADE DAS 

SÚMULAS 70, 323 e 547, DO STJ - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

A apreensão e depósito de mercadorias só são ilegais quando visa, 

exclusivamente, coagir o contribuinte a adimplir tributos. O transporte de 

mercadoria desacompanhada de Nota Fiscal é infração de natureza 

permanente, autorizadora da apreensão, até que apresente a nota, para 

comprovação do sujeito passivo da obrigação e verificação de sua origem 

e licitude. (TJMT - RAI nº 20641/2005 - 6ª Câmara Cível)

Ademais, a recente emenda constitucional nº 55, de 05 de março de 2.009 

que acrescentou o §5º ao art. 150 da Constituição Estadual de Mato 

Grosso de seguinte teor:

“Art. 150, § 5º Não se considera limitação ao tráfego de bens, para fins do 

disposto no inciso V deste artigo, a retenção de mercadorias 

desacompanhadas de documentação fiscal e ou acompanhadas de 

documentação fiscal inidônea, hipótese em que ficarão retidas até a 

comprovação da legitimidade de sua posse e de regularidade fiscal”.

Com a emenda constitucional mencionada a regularidade Fiscal é requisito 

necessário a liberação de mercadorias apreendidas.

Logo, o procedimento adotado pela autoridade coatora se revestiu de 

legalidade.

Ante o exposto julgo improcedente o pedido inicial para denegar a 

segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC, c/c artigo. 459 do 

RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 1221-72.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MARINO FURLAN - 

OAB:287609

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS, MORAL, MATERIAL, 

OU À IMAGEM, PROTESTOS INDEVIDOS, DUPLICATAS SEM CAUSA, COM 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME em 

desfavor de FOUR ONE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

Foi deferida a tutela antecipada Às fls. 24 com a finalidade de suspender 

as restrições nos órgãos de proteção ao crédito e cancelamento de 

protestos em nome do autor.

A requerida apresentou contestação às fls. 42/67 arguindo como 

preliminares: a. Ilegitimidade passiva, tendo em vista que realizou a venda 

dos produtos para a empresa FRANCISCA ANTONIA FÉLIX – ME que 
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possui CNPJ idêntico ao da Autora, exceto em relação aos dois primeiros 

dígitos, sendo 10 o da empresa mencionada e 01 da autora. Alega que 

efetuou corretamente o cadastro da real devedora junto ao sistema de 

administração interno e ainda o cadastro no site do Banco Itaú para que 

este promovesse a emissão dos boletos, sendo que o banco apresentou 

os três boletos a protestos constando o CNPJ da empresa autora e o 

nome da real devedora Francisca Antônia Felix – ME; b. Inépcia da inicial, 

ante a ausência de causa de pedir já que o autor não comprova que teve 

pedido de liberação negado junto ao BNDES.

 A parte autora acosta impugnação às fls. 103/108 afirmando que a 

requerida foi a favorecida e emitente das duplicatas, realizando o 

encaminhamento dos protesto, sendo que os documentos juntados não 

são suficientes para a excluir do polo passivo, bem como tinha o valor 

aprovado no cartão BNDES e que foi impedido de utilizar, ante o protesto 

indevido no nome da empresa. Por fim, concorda com a inclusão do Banco 

Itaú no polo passivo da ação para apurar quem deu causa ao protesto e 

negativação indevida.

Decido.

Verifica-se que as preliminares se confundem com o mérito, sendo que 

para ser analisada a de ilegitimidade passiva faz-se necessário a 

produção de provas, bem como o chamamento ao processo do Banco Itaú 

S/A.

Não há de se falar em inépcia da inicial, uma vez que a simples 

negativação indevida gera dever de indenizar, tendo dano presumido 

consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no 

decorrer da instrução a parte autora pode comprovar que não teve a 

liberação do valor junto ao BNDES, fato este que teria o cordão de majorar 

a indenização.

Defiro o pedido do chamamento ao processo do Banco Itaú S/A nos 

termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil.

O requerido deve promover a citação do Banco Itaú S/A no prazo de 30 

(trinta) dias sob pen de ficar sem efeito o chamamento (Artigo 131, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença. Vistos. Trata-se de Ação de Interdição proposta perante este 

Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES, em benefício de sua filha 

SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Foi deferida a antecipação da 

tutela, nomeando a autora como curadora da requerida. Realizou-se 

audiência, ocasião em que foi ouvida a parte autora. Foi realizado estudo 

psicossocial por duas ocasiões (fls. 69/74 e 78/80). O autor não 

apresentou alegações finais, tendo em vista a ausência notória da 

Defensoria Pública na Comarca. O Ministério Público requereu o julgamento 

antecipado da lide, para a decretação da interdição da requerida 

SEBASTIANA XIMENES GOMES. Decido. Cuida-se de Ação de Interdição 

proposta perante este Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES, em 

benefício de sua filha SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No caso dos autos tenho que a nomeação de 

curador provisória irá afrontar a razoável duração do processo e ainda irá 

onerar o estado desnecessariamente vez que o Ministério Público se 

encontra acompanhando todo o feito. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE 

INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. 

REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. 

JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 

557 do CPC fica superada pelo julgamento colegiado do agravo regimental 

interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes. 2. A 

designação de curador especial tem por pressuposto a presença do 

conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 3. No 

procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age 

em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, 

resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de 

curador especial. 4. A atuação do Ministério Público como defensor do 

interditando, nos casos em que não é o autor da ação, decorre da lei 

(CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em defesa de direitos 

individuais indisponíveis, função compatível com as suas funções 

institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1099458/PR, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 10/12/2014). Em que pese a alteração da norma 

processual civil, tenho que não existirá nenhum prejuízo ao interditado, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. A Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por intermédio 

do Decreto Legislativo n. 186/2008 que lhe deu status de emenda 

constitucional, a teor do art. 5º da Constituição Federal. Em seguida 

promulgou-se o Decreto n. 6.949/2009. Artigo 12 - Reconhecimento igual 

perante a lei

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o 

direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência 

gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas em todos os aspectos da vida. 3. Os Estados Partes tomarão 

medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência 

ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. 4. Os 

Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício 

da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para 

prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos 

humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 

exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as 

preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 

influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias 

da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam 

submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário 

competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão 

proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e 

interesses da pessoa.

 5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as 

medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com 

deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as 

próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, 

hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as 

pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus 

bens. O n. 2 do dispositivo trata da capacidade de gozo e não da 

capacidade de exercício, se referindo a titularidades de direito e não ao 

exercício pessoal. Ora, as pessoas com deficiência são aptas à 

titularidade de situações jurídicas, podendo receber por sucessão, 

constituir família, figurar em negócios jurídicos e etc. Assim, as pessoas 

com deficiência, ao teor do n. 3 do art. 12, fazem jus ao apoio necessário 

para o exercício dessa capacidade. Seis anos após, promulgou-se a Lei n. 

13.149/2015, conhecida como o Estatuto das Pessoas com Deficiência 

que alterou significativamente o Código Civil e a Curatela no direito interno. 

Dispõe em seu art. 85 que "a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial". No entanto, 

a proibição de que a curatela alcance tão somente aspectos patrimoniais e 

negociais decorrem da falsa premissa de que os curatelados sempre 

terão condições de dispor sobre algumas questões, tais como o direito ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, sem a atuação do curador. Entendo que parece sem 

sentido e perigoso limitar a proteção visada pela curatela apenas à tutela 

de direitos patrimoniais em relação às pessoas portadoras de patologias 

severas que praticamente retiram por completo a autonomia do curatelado 

no plano fático, apesar dela estar formalmente assegurada no plano de 

direito.

Assim, tendo por fundamento a hierarquia normativa e considerando que a 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência possui status 

constitucional, esta deve prevalecer. Dessa forma, passo a dispor acerca 

do alcance da curatela SEBASTIANA XIMENES GOMES. Em audiência, a 

interditada não foi interrogada, tendo em vista que além de ser portadora 

de "Retardo mental moderado" (CID 10 F71.0), é muda. O estudo 

psicológico juntado nos autos às fls. 69/74 possui a seguinte conclusão: 

"Nesta avaliação pode-se perceber que SEBASTIANA desde o nascimento 

possui deficiência mental moderada, deficiência essa adquirida ao nascer, 

logo irreversível. Observou-se que a mesma é infantilizada, sua idade 

mental hoje condiz como de uma criança de três anos, a mesma não 

possui discernimento do que pode ou não fazer, tão pouco possui 

ferramentas mentais que lhes possibilitariam ter o pleno gozo de sua vida 

cível. Foi observado ainda que SEBASTIANA necessita da ajuda de 

terceiros, uma vez que a mesma não tem noção de quando comer, ou 

quando fazer sua higiene, posso relatar ainda que a mesma não consegue 

controlar suas esfíncteres, ou seja não possui controle se quer de suas 

funções fisiológicas." Neste mesmo sentido o estudo psicossocial 

acostado às 78/80: "Concluímos assim que Sebastiana é uma pessoa 

dependente de terceiros para sobreviver, ou seja, sem o auxilio de sua 
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mãe ou outro adulto, irá perecer". Assim, entendo que restou constatada a 

sua incapacidade de SEBASTIANA XIMENES GOMES para o exercício de 

direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao 

matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, 

necessitando da atuação de sua curadora para o exercício dos aludidos 

direitos. Importante que a curadora ira atuar de forma a proteger os 

interesses da interditanda. Importante ressaltar que o artigo 84 da lei 

13146/15 deixa claro que a curatela é medida protetiva extraordinária e 

deve ser proporcional a cada caso e deve durar o menor tempo possível, 

porém não existe motivo para fixar prazo de duração na presente 

sentença, vez que não há nada nos autos que indique que a interditada 

possa recuperar sua capacidade nos próximos meses. Ressalto ainda 

que nada impede que caso a interditada recupere sua capacidade busque 

os meios legais para que seja tornada seja efeito a presente curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de SEBASTIANA 

XIMENES GOMES, declarando-a incapaz de exercer, sem a atuação de 

sua curadora, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação 

ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, 

nomeio-lhe como curadora, VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta. Quando do cumprimento da presente sentença, atente a ilustre 

gestora para que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das 

Pessoas Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de 

Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 

1ª subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro 

especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que 

a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Art. 92. As 

interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que 

trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único 

do art. 33, declarando-se: 1º) data do registro;

2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o 

nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado; 

3º) data da sentença, nome e vara do juiz que o preferiu; 4º) nome, 

profissão, estado civil, domicílio e residência do curador; 5º) nome do 

requerente da interdição e causa desta; 6º) limites da curadoria, quando 

for parcial a interdição; 7º) lugar onde está internado o interdito. Deve 

ainda o curador prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, 

apresentando o balanço do respectivo ano. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Ciência do MP e à Defensoria Pública. Sem custas. 

P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103529 Nr: 2452-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 62260 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68105 Nr: 1553-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28945 Nr: 2934-29.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURIVAL GONDINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEANDRO MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

MIRANDA LUCION devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38340 Nr: 3038-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, 

IVONETE MARIA COCCO, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA, 

MARGARETH MARIA COCCO, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39280 Nr: 295-96.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILO DE TONI - OAB:7096/PR, 

EVANDRA DELAZZERI - OAB:7.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25520 Nr: 3008-20.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 3304-03.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE OLIVEIRA COSTA, VERONICA 

REZENDE DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA 

DOMINGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA devolver o processo em secretaria, fica a mesma 

intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65806 Nr: 3986-84.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GABRIELA 

LEITE HEINSCH devolver o processo em secretaria, fica a mesma intimada 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37042 Nr: 1741-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, ALDERINO 

DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35719 Nr: 412-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE PADUA, DOMINGOS 

SAVIO LIZZI, OSMAR DA SILVA, CLAUDIO GOMES SOARES, ELISEU 

EMENEGILDO, MARCILENE CARRARO, ADÃO MENDES DA SILVA, GILMAR 

MARTINS, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOSÉ 

APARECIDO SOSSAI, PAULO GOLIM, MOACIR, DECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:7948/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93.237/RS

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) THALUÁ 

KRIGNL CAPELETTI devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33967 Nr: 2153-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GABRIELA 

LEITE HEINSCH devolver o processo em secretaria, fica a mesma intimada 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 346-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALTER RIBEIRO, ELIANA DE SOUZA 

GEANESINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO 

YOSHIO SANGALE, FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, GLENIO 

MORETTO, MARIA CLAODETE PINOW, ROGÉRIO VILELA VICTOR DE 

OLIVEIRA - OFICIAL REGISTRADOR, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

MIRANDA LUCION devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37439 Nr: 2138-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 
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- OAB:14258-A/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) RODRIGO 

MOURA DE VARGAS devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 10849 Nr: 1005-34.2003.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVAN RAIMUNDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

MIRANDA LUCION devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 2783-87.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR SOARES DE ALMEIDA, ODENIR 

CAMARGO, SIDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a)LUCAS CELSO 

MONTEIRO DA FONSECA GROTA devolver o processo em secretaria, fica 

o mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30312 Nr: 1350-87.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60920 Nr: 2718-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO DE TONI - 

OAB:7096/PR, EVANDRA DELAZZERI - OAB:7.067

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32546 Nr: 733-93.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, CELSO MÁRIO COCCO, 

IVONETE MARIA COCCO, ENIO KMECIK, ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK, 

SOELI CIMI BIANCHI, MURILO ANTÔNIO BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68770 Nr: 2101-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MAIKO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT 3.517-B, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61543 Nr: 3373-98.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA, DIRCEU LUIZ ZANELLA, HOSANA 

MARIA ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) RODRIGO 

MOURA DE VARGAS devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 307-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RODRIGO CASARIL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27224 Nr: 1362-38.2008.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ELIANA DA 

COSTA devolver o processo em secretaria, fica a mesma intimada a assim 

proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de Processo Civil e 

sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32926 Nr: 1112-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) RODRIGO 

MOURA DE VARGAS devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14213 Nr: 2065-08.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) EDILAMAR 

APARECIDA RAMPANELLI devolver o processo em secretaria, fica a 

mesma intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19958 Nr: 1089-30.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 1169-52.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) RODRIGO 

MOURA DE VARGAS devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 49-42.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providêncie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos do valor respectivo à diligência ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça; a saber: "Mandado de Avaliação", conforme requerido e 

deferido nas fls.: 139 dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 3248-33.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS.

Certifique-se o decurso do prazo para oposição de embargos à execução.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29857 Nr: 894-40.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12543 Nr: 602-31.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, JOEDI INÊS TAVARES 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ 
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MIRANDA LUCION devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 3472-34.2013.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ZUCKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS, GISELA VIEIRA 

DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a)LUCAS CELSO 

MONTEIRO DA FONSECA GROTA devolver o processo em secretaria, fica 

o mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 2699-23.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCENDINO MUDESTO DE OLIVEIRA, ASCENDINO 

MUDESTO DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA, COMERCIAL 

DE ALIMENTOS JPM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833/A, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - OAB:MT/11043-B, 

keilla machado - OAB:15359

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a)LUCAS CELSO 

MONTEIRO DA FONSECA GROTA devolver o processo em secretaria, fica 

o mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 2840-13.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA MOLEIRO, 

BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:64233/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA devolver o processo em secretaria, fica a mesma 

intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 3414-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Fica a parte interessada intimada para comprovar nos autos o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24517 Nr: 1888-39.2007.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDELINO RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE 

GODOY, LORENA FURQUIM DE GODOY, GUSTAVO FURQUIM DE GODOY, 

OTÁVIO FURQUIM DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENO LUIZ VIEIRA, JERONIMO SILVEIRA 

MARTINS, CHARLES JOSÉ DA SILVA, DONIZETE BARBOSA DO 

NASCIMENTO, BENEDITO LAERCIO DA SILVA, JULIANO MARTINS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR VIEGAS 

FORTUNATO - OAB:3045/O, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLEY ROBERT SABER - 

OAB:841/MT, FABIO RIBAS TERRA - OAB:7205/MT, RAMÃO WILSON 

JUNIOR - OAB:11702/MT

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado ELBIO 

GONZALEZ por prazo superior ao disposto no Código de Processo Civil. 

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em secretaria no 

prazo de três dias, sob as penas do referido Código.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61903 Nr: 3773-15.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO FIXO, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GLEYSCLER 

BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES devolver o processo em secretaria, fica a 

mesma intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35887 Nr: 581-11.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, GLAUBER SILVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9072 Nr: 18-95.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, MARIA CLAUDENIR PINHEIRO, ARILDO BORDINHÃO, 

JADSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - OAB:MT 

- 7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA devolver o processo em secretaria, 

fica a mesma intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos 

do Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62260 Nr: 307-76.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

MIRANDA LUCION devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17609 Nr: 2476-17.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, AURINO 

RODRIGUES DA SILVA, ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN 

FURQUIM DE GODOY, ELENITA SANTOS SILVA, LUIZ ANDRE MARTINS 

TRENTIN, CATARINA JOHANSEN FARIA FURQUIM, LORENA FURQUIM DE 

GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134/MT, GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:8.488/MT, JOSINÉIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:03579669, 

TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado ELBIO 

GONZALEZ por prazo superior ao disposto no Código de Processo Civil. 

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em secretaria no 

prazo de três dias, sob as penas do referido Código.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22816 Nr: 345-98.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, LORENA FURQUIM 

DE GODOY, GUSTAVO FURQUIM DE GODOY, OTÁVIO FURQUIM DE 

GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN, EVERTON 

VICCARI TRENTIN, JOSÉ FERNANDES, MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA 

TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR VIEGAS 

FORTUNATO - OAB:3045/O, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado ELBIO 

GONZALEZ por prazo superior ao disposto no Código de Processo Civil. 

Assim, fica o mesmo intimado a devolver o processo em secretaria no 

prazo de três dias, sob as penas do referido Código.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 2464-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, GELSON IVAN 

FOLETO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, IVONETE 

MARIA COCCO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, NEUZA DETOFOL 

FOLETO - OAB:4313/RO

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40187 Nr: 1202-71.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE OLIVEIRA TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) OTTO 

MARQUES DE SOUZA devolver o processo em secretaria, fica o mesmo 

intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 14-09.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUDE OLIVEIRA COSTA SOUZA, JAIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

AP. SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Taiana Cristina Carvalho Marques OAB 25.314, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9189 Nr: 108-06.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, RICARDO BORGES ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS devolver o processo em secretaria, fica a mesma 

intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13297 Nr: 1272-69.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA., EDILSON VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a)ELIANA DA 

COSTA devolver o processo em secretaria, fica a mesma intimada a assim 

proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de Processo Civil e 

sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39959 Nr: 977-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO MENEGAT, ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA devolver o processo em secretaria, fica o 

mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63218 Nr: 1345-26.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICIO GONÇALVES AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) ELISANGELA 

AZEREDO DA SILVA devolver o processo em secretaria, fica a mesma 

intimada a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 1919-83.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GABRIELA 

LEITE HEINSCH devolver o processo em secretaria, fica a mesma intimada 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1366 Nr: 443-30.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI CAROLINA DE CARVALHO CASARINO, SUSIENE 

CARVALHO CASARINO, ELISSON DE ASSIS CASARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGAMIS RODRIGUES DA SILVA, IZILDO 

GRISOSTE BARBOSA, VERA REGINA DA MOTTA SCHMIDT, CAETANO 

ROTTILI, ANA VIRGÍNIA DA MOTTA ROTTILI, MILTON LAURO SCHMIDT, 

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:4588, EVANDRO ABRÃO GIBRAM - OAB:94043-MG, 

OSCAR LEONEL DE MENEZES - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS, VALTER 

VICENTE LEON - OAB:MT/4146/A

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) OSCAR LEONEL 

DE MENEZES devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado a 

assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de Processo 

Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 1871-95.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, IVONETE MARIA 

COCCO, SAULO LUIZ COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, IGOR AMADEU 

COCCO RUBIN, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VIVIENE 

BARBOSA SILVA - OAB:4983

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ARRUDA CRUZ devolver o processo em secretaria, fica o mesmo intimado 

a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do Código de 

Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69622 Nr: 2729-87.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, ABJ-P, LCODS, WR-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 A propósito do excesso de prazo para o(a) advogado(a)LUCAS CELSO 

MONTEIRO DA FONSECA GROTA devolver o processo em secretaria, fica 

o mesmo intimado a assim proceder no prazo de três dias, nos termos do 

Código de Processo Civil e sob suas penas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110319 Nr: 5419-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)FIXO alimentos definitivos em favor da menor no patamar de 30% do 

salário mínimo vigente o qual será quitado pelo genitor mediante depósito 

na conta bancária da genitora na conta pactuada;2)FIXO a GUARDA 

UNILATERAL da infante em favor da genitora;3)FIXO que a visitação do 

genitor a infante seja livre.Sem condenação em honorários de 

sucumbência.Notifique-se o Ministério Público. Condeno as partes ao 

pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada parte nos termos do art. 90, §2º, CPC, sobrestada a cobrança eis 

que concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Após, com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 2112-93.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência 

que fixo no patamar de 10% do valor atualizado da causa nos moldes do 

art. 85, §19, CPC, sobrestada a cobrança ante o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, 

não havendo mais pendências, arquivem-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo. P. I. C.Comodoro-MT, 17 de setembro de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116533 Nr: 539-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, determino o imediato CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO ante a ausência de recolhimento das custas iniciais.Deixo de 

condenar a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, vez 

que não houve qualquer intervenção de advogado por parte da requerida, 

não havendo que se falar em sucumbência.P.I.C.Comodoro-MT, 17 de 

setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97429 Nr: 5437-42.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde o 

requerimento administrativo em 18/05/2015, bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data estipulada 

no laudo pericial, ou seja, 12/03/2018. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, expeça-se certidão 

no valor fixado nos autos em favor do perito nomeado aos autos para que 

este providencie a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes 

do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário. 

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 17 de 

setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100504 Nr: 1129-26.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA VANZO 

MOMMENSOHN - OAB:65691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Tendo em vista a cota ministerial de ref: 53, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte autora por meio de seu patrono, a fim 

de que manifeste-se nos autos indicando se pretende produzir provas em 

audiência. Ainda, deixo de intimar a parte requerida, uma vez que assistida 

pela Defensoria Pública, sendo que esta comarca encontra-se sem 

Defensor lotado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93012 Nr: 3427-25.2016.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO- DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar o processo, na forma da regra do art. 64 do Código de 

Processo Civil, declinando a competência para o Juízo da Vara dos Feitos 

da Fazenda Pública Estadual de Cuiabá-MT, com jurisdição para o 

processamento e julgamento do presente mandamus. Encaminhem-se 

cópia deste feito ao Ministério Público Federal, ante o noticiado nos autos 

acerca da falsificação de documento público consistente em elaboração 

de certidão negativa de débito supostamente emitida pelo INSS.Intimem-se. 

Após preclusão recursal, remetam-se os autos ao juízo de Cuiabá-MT, 

com as nossas homenagens.Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 2609-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene dos Santos Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 78758 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 
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baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110014 Nr: 5310-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 65374 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110016 Nr: 5312-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 64869 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 5313-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAVICHIOLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos. Sem condenação em 

custas e honorários de sucumbência por ausência de violação ao princípio 

da causalidade.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia de tal 

sentença para os autos de cód. 64828 e, após não havendo interposição 

de recurso cabível arquive-se os autos com as baixas de anotação e 

estilo. P. I. C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86833 Nr: 1157-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 

ARRUDA PINTO - OAB:102907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial ocasião em que JULGO EXTINTO 

os presentes embargos sem resolução do mérito o que faço com arrimo 

no inc. I, do art. 924, CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, ante o permissivo legal contido no §19 do art. 85, 

CPC.Após com trânsito em julgado, traslade-se cópia do presente 

julgamento para a execução fiscal respectiva que tramita nesta vara, qual 

seja, 20345, e não havendo mais pendências, desapensem-se e 

arquive-se o presente feito com as baixas de anotação e estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99156 Nr: 494-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY DELAZZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, , transladando cópia da presente a ação executiva 

correspondente, arquivando-se, em seguida, os presentes 

autos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3638-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Ebarle Contreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 Tendo em vista o cadastro do advogado da parte embargada nesta data, 

impulsiono o feito para intimá-lo para responder a ação no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de revelia, segundo decisão de Ref. 12.

Raquel Gonzalez

TJ/mt9886

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3638-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Ebarle Contreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 Vistos em correição.

Processo aguardando providências do Gestor Judicial.

Assim, nos termos do capítulo 2.17.4, subitem “VI”, da CNGC e Ordem de 

Serviço nº 01/2016, proceda-se ao adequado impulsionamento do feito.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3638-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Ebarle Contreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o Sr. Gestor Judicial acerca das razões 

aventadas pelo embargante no tópico nº “1” da inicial, concernente à 

suspensão do prazo processual no período mencionado, procedendo com 

a ratificação ou retificação da certidão de fl. 38.

Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) com 

relação ao processo de execução.

Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

Havendo impugnação, intime-se a embargante a fim de que se manifeste 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento, sendo que eventual pedido de suspensão e demais 

requerimentos de cunho antecipatório serão analisados após o 

contraditório.

Quanto ao pleito de denunciação da lide, INDEFIRO-O, vez que admitida no 

processo de conhecimento (procedimento comum), sendo incompatível 

com o processo de execução.

Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS 

ÀEXECUÇÃO FISCAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. O 

instituto da denunciação à lide não se coaduna com o processo de 

execução, sendo intervenção de terceiro típica e exclusiva do processo 

de conhecimento. Ausência de nulidade na decisão, eis que devidamente 

fundamentada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70056485378, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

18/12/2013).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20855 Nr: 1913-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO IRENO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA 

AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não há informação do tribunal quanto ao pagamento dos 

valores principais. Certifico ainda que não há determinação para 

levantamento de valores. Certifico por fim que não há no processo 

requerimento para expedição de alvará. Assim, fica a parte interessada 

intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 338 Nr: 297-23.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEMENTE REIMANN, KENIA MERY 

WILLERS REIMANN, MARIA ERMINDA REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS.

Cuida-se de ação proposta por Banco do Brasil S/A, em desfavor de Jõao 

Clemente Reimann e outros, regularmente representados e qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que desse o 

devido andamento no feito, no entanto, a mesma permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidão de 

fl. 35.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 14 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106161 Nr: 3630-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de Homologação de Acordo em que as partes PAULO TEODORO 

DA SILVA e BETÂNIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE KATHARENHUKA 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável quanto a guarda do infante Guilherme Teodoro de 

Albuquerque Silva.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses do menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 3312-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100504 Nr: 1129-26.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA VANZO 

MOMMENSOHN - OAB:65691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curador especial o douto 

advogado Osmar Luiz Pretto OAB 20.696, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106425 Nr: 3756-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJP, PSSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 577-95.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116004 Nr: 332-16.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL PASSINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LIMITADA, Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 VISTOS.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos.

 Intimem-se as partes para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Proceda o senhor gestor por meio do sistema Serajud para que proceda a 

exclusão mediante a prestação de caução em dinheiro em 05 (Cinco) dias 

ressaltando o caráter provisório da presente medida.

Intime-se

 Cumpra-se

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 1893-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PIO PEREIRA, RODOLPHO APARECIDO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula da Silva Gomes - 

OAB:MG115.727, Bianca Eugênia de Lima - OAB:MG155.762, Bruno 

Afonso Teixeira - OAB:MG104.902, Carolina de Oliveira Moreira - 

OAB:MG85.714, Claudinei Raimundo Sampaio - OAB:MG106.091, 

Cynthia Abreu Alvarenga - OAB:MG93065, ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, Gabriela Benini Bitencourt - OAB:MG114.253, João 

Paulo Cançado Saldanha - OAB:MG106.091, LETICIA PIMENTEL 

SANTOS - OAB:64594, Lívia Oliveira Sapori Gonçalves - 

OAB:MG118.588, Lívia Pereira Simões - OAB:MG103.762, MARCIA 

BRAGA DE OLIVEIRA BICALHO - OAB:84506, Patrícia Maria Vila Nova 

de Paula - OAB:MG151.103, Priscilla Lúcio Lacerda - 

OAB:MG104.381, Simone Silva Soares - OAB:MG138.038, Yazalde 

Andressi Mota Coutinho - OAB:MG115.670

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na exordial e, em 

consequência: I – CONDENO o requerido a pagamento de danos materiais 

para cada autor da demanda no patamar 10.000 (dez mil) vezes o 

coeficiente tarifário vigente a época dos fatos, com correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde o prejuízo, ou seja, 19/02/2014 e juros de mora a 

partir da 1% a partir da citação. O quantum devido será apurado em sede 

de liquidação de sentença. II – CONDENO o requerido ao pagamento de 
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danos morais a cada autor da demanda a quantia de R$ 5.000,00, 

corrigida a partir deste arbitramento e com juros de mora de 1% a partir da 

citação. III – CONDENO o requerido em honorários de sucumbência que 

fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, CPC. IV 

– ARBITRO 02 URH pelo múnus exercido pelo advogado dativo. Expeça a 

competente certidão, sendo que o valor a ser pago será aquele vigente a 

época do pagamento, ou seja, deverá corresponder a última atualização 

da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB – Ap. 

136774/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 

20/08/2018.V – Transitada em julgado e efetuado o depósito voluntário da 

obrigação, intime-se os autores pessoalmente para fornecer os dados 

bancários necessários para transferência da totalidade do montante em 

seu favor. Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67288 Nr: 945-75.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência 

que fixo no patamar de 10% do valor atualizado da causa nos moldes do 

art. 85, §19, CPC, sobrestada a cobrança.Após o trânsito em julgado, não 

havendo mais pendências, arquivem-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo. P. I. C.Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39446 Nr: 462-16.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEILDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE CORREIA CORDEIRO, MBM 

SEGURADORA S/A, REAL BRASIL CONSULTORIA, FABIO ROCHA NIMER, 

JACQUELINE GÓES CERIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO ROSA - 

OAB:4153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Código 39446

Vistos.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, para manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo manifestação, venham-me os 

autos conclusos para extinção.

 Havendo manifestação no sentido de que compareceu à perícia 

designada nos autos, incontinenti, intimem/notifique-se o perito nomeado 

nestes autos pessoalmente, para que, apresente o laudo médico pericial 

realizado na parte autora no prazo improrrogável de 10 (dez) dias sob 

pena de revogação da nomeação, perca dos honorários periciais, 

devendo ainda ser consignado no mandado que o descumprimento do 

encargo no prazo acima estabelecido acarretará comunicação por meio 

deste juízo à corporação profissional respectiva, além de imposição de 

multa cujo valor será fixado em momento posterior com fulcro no art. 468, 

II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Se necessário, expeça carta precatória para tanto.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38265 Nr: 2963-74.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, VANDERLEI GIONGO, PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288/A, 

FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO 

RUBIN - OAB:MT/8402

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de RECONHECER a 

nulidade do contrato de parceria agrícola celebrado entre Vanderlei 

Giongo e José Jorge Zabloski e outros, cuja cópia se encontra acostada 

aos autos às fls. 20/24. Por ter sucumbindo na maior parte dos pedidos, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 15% 

do valor atualizado da causa aos patronos dos requeridos. Após, advindo 

o trânsito em julgado e não havendo pedido de cumprimento de sentença 

em 15(quinze) dias, arquivem-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 05 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12661 Nr: 696-76.2004.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RENATO DOS SANTOS, NELCI IACZESKI DOS 

SANTOS, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI BANCO INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMAR JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:88588, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO BATISTA 

NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

LUIZ CARLOS DE ARRUDA - OAB:21190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMAR JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:88588, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - OAB:21190

 Código 12661

 VISTOS.

 Considerando todo o arcabouço apresentado pelo Cartório de Registro de 

imóveis desta comarca e visando resguardar o princípio da não surpresa 

nos termos do art. 10, CPC, DETERMINO:

 I – intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

mediante Dje, para o fim de manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 II – intimem-se os terceiros interessados Otavio Vergueiro e outro, para 

que também se manifestem nos autos em igual prazo. Para tanto, cadastre 

a patrona destes de fls. 353 e ss. no sistema Apolo e após, intime-a via 

Dje para que se manifeste no feito no prazo fixado.

 III – Derradeiramente, REMETAM-SE os autos a Fazenda Pública Nacional, 

para que manifeste nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120151 Nr: 2063-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - 

OAB:20.746/O, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

Carlos Diego Carvalho de Souza, a qual foi devidamente recebida.

Citado o denunciado apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa do denunciado, que deixou de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 22 de outubro de 2018, às 14h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6463 Nr: 291-11.2002.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARQUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE MOURA, HILDA MARQUES 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha total ciência da decisão de fls.: 

211, data: 05/07/2018, mas precisamente para apresentar as últimas 

declarações, ocasião em que deverá aditar as primeiras declarações 

atribuindo valor aos bens do espólio; apresentar plano da partilha e a 

GIA-ITCD eletrônica emitida pela PGE/MT em 15 (quinze) dias; conforme a 

R. Decisão retro mencionada.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 107/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula n.º 32577, Analista Judiciária Efetiva desta Comarca, designada 

Gestora Judiciári a da 2.ª Vara Cível, estará afastada de suas funções por 

motivo de usufruto de folga compens atória no dia 05.10.18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Sílvia Garbelini Serafim, matrícula n.º 8459, Auxiliar 

Judiciária Efetiva desta Comarca, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta em Substituição Legal na 2.ª Vara Cível , no dia 05 de 

outubro do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N.º 106/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula n.º 32577, Analista Judiciária Efetiva desta Comarca, designada 

Gestora Judiciári a da 2.ª Vara Cível, estará afastada de suas funções por 

motivo de usufruto de folgas compensatórias, no período de 01 a 

03.10.18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Sílvia Garbelini Serafim, matrícula n. º 8459, Auxiliar 

Judiciária efetiva desta Comarca , para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta em Substituição Legal na 2.ª Vara Cível, no período de 

no período de 01 a 03 de outubro do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANI BARON ANGELO (AUTOR(A))

VALDETE REGINA DE JESUS (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

CARLOS DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

CELCILEI GONCALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANCA (AUTOR(A))

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002432-35.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CARLOS DOS SANTOS SOUZA, CELCILEI GONCALVES DE OLIVEIRA 

COSTA FRANCA, EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN, LIDIANI BARON 

ANGELO, VALDETE REGINA DE JESUS RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, defiro o pedido de 

concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. De outra 

banda, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Cite-se o Município de Jaciara por remessa postal, via procurador, com a 

faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001915-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA TELINE (ADVOGADO(A))

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001915-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA RÉU: ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO 

- ME Vistos etc. Compulsando a documentação trazida pela parte 

exequente, verifica-se que foram anexados apenas os comprovantes de 

entrega das Notas Fiscais nº 1950, 2002, 2066, 2067, 2106, 2117 e 2134 

e, conforme exposto no pedido inaugural, a credora aponta um débito 

maior que o correspondente aos retrocitados, já que também alega o 

recebimento de produtos das Notas de nº 2006, 1069, 2164 e 2245, cujos 

valores majoram a dívida apontada. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos 

comprovatórios de entrega de mercadoria das Notas Fiscais nº 2006, 

1069, 2164 e 2245 ou corrigir o valor do débito e, consequentemente, da 

causa, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautels de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 3510-57.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARASSUOL RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito, inclusive sentença de mérito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 6739-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA ME , ANDRÉ DARIO 

PAULA MUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS, CELSO FERNANDES CONFECÇÕES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, Ruraldo 

Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Stange - 

OAB:184.486 - SP, SABRINA DE CASSIA LEME ROZ - OAB:390791

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 1053-76.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA, ESSOR SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250, TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME AUGUSTO FREIRE DE 

CARVALHO MARQUES - OAB:9446/BA, MAYRA JÉSSICA BOA SORTE 

DE CARVALHO - OAB:369956, TATIANA DELAFINA NOGAROTO - 

OAB:202.682/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos da 

denunciada à lide constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 2118-14.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FRANCISCO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 3568-60.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FRANCELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito, inclusive sentença de mérito.
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Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 5532-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela de Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27465 Nr: 1123-11.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM, JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DO 

ROSÁRIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 1055-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMAR DRISNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56783 Nr: 1138-04.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIKLEIDY FERREIRA SILVA CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 1931-45.2011.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI WILSON CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 444-93.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIEL ELIAS DE SOUZA, PRIME PLUS 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, Otavio Guimarães 

Rezende - OAB:10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Memoria Aguiar - 

OAB:16523 - CE

 Vistos etc.

Verifica-se que até o presente momento não consta nos autos procuração 

outorgada pela parte requerida PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 

TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ao seu causídico, justificando, 

inclusive, o substabelecimento apresentado na audiência de tentativa de 

conciliação, bem como, contrato societário da empresa demandada.

Dessa forma, intime-se o advogado subscritor da Contestação (Ref. 39) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos instrumento 

procuratório e o contrato social da empresa requerida, sob pena de 

ineficácia dos atos até então praticados (Art. 104, § 2º do CPC).

De outra banda, verifica-se que o requerido DARIEL ELIAS DE SOUZA não 

foi citado, tendo em vista que o AR retornou com a informação 

“mudou-se”.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o endereço do requerido DARIEL ELIAS DE SOUZA ou comprovar 

o exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis para localização do 

réu.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89686 Nr: 1210-83.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de ref. 70, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89315 Nr: 1033-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Considerando a concordância do autor (ref. 66) com os termos da petição 

da requerida à ref. 62, homologo a desistência do recurso interposto à ref. 

62.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103931 Nr: 8155-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GILMAR EUSTÁQUIO DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimado o inventariante para comprovar a quitação dos tributos relativos 

aos bens do espólio e suas rendas, conforme despacho de Ref. 22, este 

manifestou à Ref. 27 anexando apenas comprovante de isenção de 

recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCD.

Ainda, atenta aos autos verifica-se que não houve juntada de matrícula do 

imóvel, avaliação do veículo deixado pelo de cujus, bem como, 

apresentação de esboço de partilha.

 Dessa forma, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) cumpra o despacho de Ref. 22, comprovando a quitação de todos os 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas;

b) traga aos autos matrícula atualizada do imóvel localizado à Rua Moema, 

esquina com a Rua Gayoas, Lote 01, da quaqdra 81, bairro Santa Rita, 

Jaciara/MT;

c) junte a avaliação do automóvel GM/Prisma Maxx, ano 

fabricação/modelo: 2007/2008, cor cinza, RENAVAM 00951347632, 

Chassi 9BGRM698088231486;

d) apresente esboço de partilha.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4933 Nr: 549-37.1999.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DIAS, ERICA FULADOR, 

ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Assim, desconstituo a penhora e a indisponibilidade que recaem 

sobre os imóveis matriculados sob nº. 5.181 e 7.538 do CRI local, às fls. 

722/729, determinando, desde já, seja oficiado o CRI local para proceder 

com as devidas baixas.Sem custas.Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às 

providências.Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93391 Nr: 3004-42.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 5601-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 697-52.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, CLEONICE 

BONAFE FERREIRA, EMÍLIA BARBOSA RODRIGUES, VERA LUCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, ANTONIO JANUÁRIO MENDES, ESPOLIO DE PAULO 

BONAFÉ FERREIRA, JANETE APARECIDA MIRANDA FERREIRA, ANTONIA 

ESMERINDA DA SILVA, CAIO DE SOUZA FERREIRA, LAIZ HELENA DE 

SOUZA FERREIRA, STELLA FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34645 Nr: 2200-21.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, VANETE FERREIRA DE 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, VANETE 

FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Diante das informações juntadas às fls. 901/903, ante o efeito ativo 

deferido em sede de tutela recursal e a futura posição do Tribunal de 

Justiça deste Estado sobre o regular trâmite deste procedimento, há que 

se permanecer sobrestado os demais atos correlatos até o julgamento do 

mérito do recurso.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 560 Nr: 1636-96.1997.811.0010

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RIOQUÍMICA IND. COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA CUNHA MESQUITA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA KREMER 

FRIEDRICH - OAB:14.628RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE FALÊNCIA, proposto por RIOQUÍMICA IND. COM. DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, em face de RAIMUNDO DA CUNHA 

MESQUITA - ME, devidamente qualificados.

Com a inicial, juntaram-se documentos.

Mandados de intimação em face da parte requerida às fls. 19 e 31, 

restando ambas infrutíferas.

 Entre um ato e outro, a parte requerente pleiteou a extinção do feito, com 

baixa na distribuição (fl. 36).

 Os autos foram arquivados à fl. 48.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico que o pedido formulado à fl. 36 não foi apreciado.

Assim sendo, diante do pedido de desistência formulado pela requerente, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Sem honorários ante a ausência de triangularização processual.

Publique-se, intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4094 Nr: 25-55.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI, MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se o Sr. Oficial de Justiça Avaliador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a impugnação e laudo apresentado pela 

parte executada às fls. 484/550.

Ainda, diante das alegações apresentadas pelos executados (fls. 

484/550), intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos.

De outra banda, quanto ao petitório da parte exequente (fl. 551), 

consigna-se ser diligência cabível à credora, nos termos do Art. 799, I do 

CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25441 Nr: 1865-70.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - OAB:PROCURADORA FED

 Vistos etc.

A parte exequente, às fls. 187/188, informa haver saldo remanescente e, 

impulsionado o feito à parte executada (fl. 191), o INSS informa que os 

valores aduzidos pela credora já foram requisitados por meio de RPV às 

fls. 171/173, não havendo demais saldos remanescentes (fls. 192/193).

Dessa forma, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do petitório da parte devedora (fl. 

192/193).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se alvará 

para levantamento dos valores, caso ainda não tenha sido determinado, 

observando-se a conta bancária informada à fl. 183.

Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 1949-03.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA, 

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição (§ 1º e inciso III do Art. 921 do CPC).Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§ 2º, do Art. 921 do CPC).Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do Art. 921 do CPC).No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o § 1º, do supracitado artigo, sem manifestação do(a) 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.Por fim, 

desapensem-se estes autos de Cumprimento de Sentença, do feito 

e x e c u t i v o  d e  n º  1 2 2 - 5 4 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 1 0  –  C ó d i g o 

32429.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 122-54.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, CEZAR 

SAMPAIO UMBELINO DA COSTA, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS, CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Comparece a parte exequente às fls. 156/159 manifestando interesse na 

manutenção da penhora e consequente leilão apenas dos lotes nº 01 e 02, 

da quadra 119 e nº 03 da quadra 68, matriculados respectivamente sob nº 

18.374, 18.373 e 15.790 do CRI local.

Assim, tendo em vista o pedido da parte credora, desconstituo a penhora 

sobre os lotes nº 33, 32, 31, 30, 29 e 28 da quadra 119, matriculados, 

respectivamente, sob nº R/12.031; R/12.030; R/12.029; R/12.028; 

R/12.027; e R/12.026 do CRI local, devendo ser expedido o competente 

mandado de liberação da penhora das matrículas retrocitadas.

 De outra banda, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos as matrículas atualizadas de nº 18.374, 

18.373 e 15.790, referentes aos lotes nº 01 e 02, da quadra 119 e nº 03 

da quadra 68, a fim de comprovar a averbação da penhora realizada 

sobre citados imóveis, conforme Art. 844 do CPC.

Por outro lado, ausente manifestação da parte executada (fl. 164), 

intime-se a leiloeira para que designe nova data para leilão dos imóveis 

retrocitados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56316 Nr: 740-57.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREGINILDE SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, converta-se o feito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Municipal não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 
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encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

De outra banda, no que tange ao pedido de liquidação de sentença, em 

vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, 

sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o 

grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o 

Município de São Pedro da Cipa-MT e atendendo ainda ao contraditório e 

economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida 

em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de 

código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 

e 55605 que têm seu curso perante este Juízo.

Havendo concordância das partes, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55617 Nr: 137-81.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Municipal não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais.

Dessa forma, determino seja oficiado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias 

(Artigo 3º, § 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o RPV/Precatório ao executado para pagamento, nos 

termos do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

De outra banda, no que tange ao pedido de liquidação de sentença, em 

vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, 

sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o 

grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o 

Município de São Pedro da Cipa-MT e atendendo ainda ao contraditório e 

economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida 

em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de 

código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 

e 55605 que têm seu curso perante este Juízo.

Havendo concordância das partes, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA APARECIDA DA SILVA SANTOS, MARCOS DA 

SILVA SANTOS, OSVANDA ALVES SANTOS, ESPÓLIO DE SILVINO 

GOMES DOS SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO CARLOS DA 

SILVA SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, MARIA 

DILMA CORREA SANTOS, CARME FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARVALHO, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

OSVALDO DA COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, 

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA 

FERREIRA, CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E 

AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE 

JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, 

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Vistos, etc.

 Inicialmente, verifica-se que não houve a juntada dos AR’s dos requeridos 

Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira, Márcio Roberto Ferreira e Raquel Moraes 

Madureira e, também, que as correspondências enviadas ao endereço 

dos citandos Milton Ferreira Júnior, Márcio Ruiz Ferreira, Stella Ferreira de 

Andrade, Célia Ferreira Fróes, Silmara Ferreira de Castro e Caio de Souza 

Ferreira, retornaram com a informação “Ausente”.

Assim, determino que a Secretaria certifique a devolução dos AR’s de 

Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira, Márcio Roberto Ferreira e Raquel Moraes 

Madureira, bem como, diante do Art. 3º da Portaria nº 03/2017 e Art. 

1.206, § 2º da CNGC, “renove o ato com aproveitamento do conteúdo da 

correspondência anteriormente enviada” aos requeridos Milton Ferreira 

Júnior, Márcio Ruiz Ferreira, Stella Ferreira de Andrade, Célia Ferreira 

Fróes, Silmara Ferreira de Castro e Caio de Souza Ferreira.

Em sendo as diligências infrutíferas e, de acordo da manifestação de fl. 

560, defiro o pedido da parte autora para determinar a citação por Edital 

dos requeridos: VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA; MÁRCIO ROBERTO 

FERREIRA; RAQUEL MORAES MADUREIRA MILTON FERREIRA JÚNIOR; 

MÁRCIO RUIZ FERREIRA; STELLA FERREIRA DE ANDRADE; CÉLIA 

FERREIRA FRÓES; SILMARA FERREIRA DE CASTRO; CAIO DE SOUZA 

FERREIRA; SÔNIA VALVERDE DE MATTOS; LAIZ HELENA DE SOUZA 

FERREIRA; ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, na pessoa de sua 

representante JANETE APARECIDA MIRANDA FERREIRA; com prazo de 30 

(trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública 

para atuar como curadora especial do executado, conforme preceitua o 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim,

 Em tempo, cumpra-se integralmante a decisão de fl. 530.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 453-94.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR INÁCIO FEITOSA, IVONETE FEITOSA SANTOS 

DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR, MÁRCIO ROBERTO 

FERREIRA, MARCIO RUIZ FERREIRA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, SÔNIA FERREIRA 

VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, CLEONICE BONAFE 

FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA 

FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, KATIA 

CRISTINA LEANDRO, ADROALDO PEREIRA DA SILVA, MARINES PIRES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 499 de 802



MACIEL, MISAEL BRAGA DOS SANTOS, ANA PAULA EUZEBIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião 

ordinária: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 13:30 horas.Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem à audiência, sob pena de confissão.A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil.Por fim, no prazo de 05 (cinco) dias, o autor deve acostar aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel objeto da ação.Ciência à DPE e ao 

MPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara-MT, 05 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69954 Nr: 11877-02.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, ROGÉRIO BORGES TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, 

Thais Suelen Garcia - OAB:12190/MT

 Vistos etc...... Em sua contestação, o requerido Ademir Gaspar de Lima 

alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da legalidade, ao argumento de 

que o agente político não responde a ação de improbidade administrativa, 

porquanto ele já se encontra submetido ao regime especial de 

responsabilidade político-administrativa instituído na Lei Federal nº l079/50 

(crimes de responsabilidade).No entanto, a alegação do requerido deve 

ser rejeitada.É que, diferente do afirmado pelo requerido, está sim, sob a 

égide da Lei 8.429/92 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional 

e dá outras providências), cujo art. 1º, diz o seguinte: ...Com tais 

considerações rejeito a preliminar arguida.Não vislumbrando qualquer 

nulidade ou irregularidade aparente, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o cometimento de atos de improbidade 

por parte dos requeridos.Sendo assim, Intimem-se as partes para em 15 

(quinze) dias úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, 

II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova 

pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.Em caso de 

pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com 

anotações para sentença.Às providências.Jaciara/MT, 05 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 S E N T E N Ç AVistos e examinados.....Ante ao exposto, JULGO PARCIAL 

PROCEDENTE PRETENSÃO INCIAL para declarar a inexistência dos débitos 

nos valores de R$5.274,13 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

treze centavos), com vencimento em 20/02/2018, referente à Unidade 

Consumidora n° 6/2022025-7, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC.Em razão da 

sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) cada, com a ressalva que de a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.Publique-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 08 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 505-22.2016.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSDS, SIRLENE FRANCISCA SOARES, Mariana Arruda 

de Almeida, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - 

OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se o polo ativo da demanda, vez que o requerente 

Gabriel Almeida dos Santos atingiu a maioridade.

Compulsando os autos, verifico que o requerente Paulo Henrique Soares 

dos Santos não possui seus documentos de identificação juntados aos 

autos, portanto, intime-se a parte autora para providenciá-los.

De outra banda, defiro o pedido de ref. 52, suspendendo o feito por 60 

(sessenta) dias, para a inventariante cumpra o determinado à ref. 04.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88821 Nr: 789-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de exceção de pré-executividade (Ref. 57) oposta pelo 

executado ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE, por meio de curador 

especial, ao argumento de que é nula a citação por edital.

O exequente apresentou manifestação na Ref. 62.

Os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Em análise apurada dos autos verifica-se que houve tentativa frustrada de 

citação do executado, por meio de oficial de justiça, conforme Ref. 15.

Posteriormente, o exequente apresentou novo endereço do executado 

(Ref. 20), tendo sido expedida carta de citação pelo correio (Ref. 21), cuja 

correspondência foi devolvida com a informação de “desconhecido”.

Sem que fosse tentada citação via oficial de justiça naquele novo 

endereço informado, e mesmo sem qualquer comprovação do 

esgotamento dos meios de localização do executado, o exequente 

compareceu aos autos solicitando a citação por edital (Ref. 31), cujo pleito 

foi deferido na Ref. 33.

Como se sabe, a citação por edital é cabível quando frustradas as demais 
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modalidades.

Assim, não tentada a citação por oficial de justiça, a declaração de 

nulidade da citação por edital é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade e DECLARO A 

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, devendo ser expedido mandado de 

citação do executado, observando-se o endereço informado na Ref. 20.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência à DPE.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64353 Nr: 951-59.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de redirecionamento do presente cumprimento de 

sentença em face da empresa consorciada CONTECNICA CONSULTORIA 

TÉCNICA LTDA (Ref. 179).

Entretanto, em análise à sentença proferida na Ref. 125, e mantida pelo 

acórdão de Ref. 161, houve a condenação das empresas CONSORCIO 

MENDES JUNIOR, ENPA e CONTÉCNICA.

Assim, desnecessário o redirecionamento, vez que a empresa 

Contécnica, por força da sentença de Ref. 125, foi condenada juntamente 

com as demais empresas a ressarcir a parte autora pelos danos morais 

experimentados.

Portanto, os atos executórios também deverão recair sobre a empresa 

consorciada CONTECNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.

Determino a intimação do exequente para que apresente a planilha 

atualizada do débito.

Após, intime a empresa CONTECNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 8378-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAN VENÂNCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Isso posto, e não vislumbrando irregularidades formais exigidas pela 

legislação pátria, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido pelo 

Requerido, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, 

desconstituindo a restrição de circulação junto ao Sistema RENAJUD 

imposta ao veículo TOYOTA/COROLLA SEG18VVT, placa MAR6462, 

chassi 9br53zec268635234, Ano e Modelo 2006/2006, PRATA.Confirmo a 

liminar concedida na Ref. 10.CONDENO o embargado ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC. Translade-se cópia da presente sentença aos autos da 

execução de título extrajudicial de Código 61135.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Às 

providências.Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89655 Nr: 1198-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORGANA GIACOMELLI, NILSO JOÃO 

GIACOMELLI, MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA, MARIANE 

GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc......De início, indefiro a exclusão da sócia Mariane Giacomelli do 

polo passivo, vez que esta responde solidariamente perante a sociedade 

e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócia, até dois anos depois 

de averbada a modificação do contrato social da empresa, conforme o 

artigo 1.032 do Código Civil, verbis:“Artigo 1.032. A retirada, exclusão ou 

morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade 

pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a 

resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores 

e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”De outra banda, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido de intervenção da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Perfis de PVC – AFAP como “amicus curiae”.Por fim, defiro a suspensão 

do feito até a finalização do processo de revisão da norma NBR 14285, 

devendo ser oficiada a ABNT para que junte aos autos, ao final daquele 

processo, a deliberação final. Vista ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.Às 

providências. Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002431-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO BORGES (AUTOR(A))

PRICILA RUSSI ZANELLA (AUTOR(A))

SIRLEI BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

ERISVALDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

EVALDO REZENDE DUARTE (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002431-50.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERISVALDO BARBOSA DA SILVA, EVALDO REZENDE DUARTE, MARIA 

DA CONCEICAO PINHEIRO BORGES, PRICILA RUSSI ZANELLA, SIRLEI 

BORGES DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, defiro o pedido de concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça. De outra banda, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 
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ser designada. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

Art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de 

Jaciara por remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, 

§2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, 

intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

Providências. Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002429-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ (ADVOGADO(A))

MARIA ATANASIO BRASILEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002429-80.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA ATANASIO BRASILEIRO DOS SANTOS RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de concessão 

de benefício previdenciário - auxílio-doença, ajuizada por MARIA 

ATANASIO BRASILEIRO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

autora que sofre de problemas ortopédicos, impossibilitando-a de exercer 

qualquer ofício. Afirma, ainda, manter a qualidade de segurada e com isso, 

requer, inicialmente, a concessão de tutela de urgência antecipada para 

que seja imediatamente reestabelecido o benefício de auxílio-doença à 

requerente e, no mérito, postula pela procedência dos pedidos, 

confirmando a tutela concedida, bem como, estabelecendo a data de 

pagamento do benefício como àquela da cessação do benefício 

(18/09/2018), além da parte ré arcar com o ônus da sucumbência. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão 

da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC). Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito. Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal Especializada. 

Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 09h00min. Intime-se a parte autora, no endereço 

constante nos autos, para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 
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impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 08 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002059-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002059-04.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: 

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS Vistos e examinados. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A 

em face de JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram documentos. 

Inicialmente, fora determinada a comprovação do recolhimento das custas 

(ID 15098995), estas devidamente recolhidas pela parte autora, conforme 

ID 15260869. Após, em virtude de transação extrajudicial entre as partes, 

comparece a parte autora à ID 15440807 postulando pela desistência do 

feito, retirando-se eventual restrição sistêmica sobre o bem. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Requerida a 

desistência da demanda, ainda não formada a relação processual ante a 

ausência de citação da parte requerida, dispensa-se sua anuência, sendo 

imperiosa a homologação do pedido. Assim, pelo exposto e sem delongas, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de desistência do feito formulado 

pela parte autora para que produza os seus efeitos jurídicos, com 

espeque Art. 200, parágrafo único do CPC, julgando extinto o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. De outra 

banda, indefiro o pedido de baixa de bloqueio do veículo por sistema 

RENAJUD, eis que não fora realizado pelo Juízo. Custas remanescentes 

pela parte autora (Art. 90 do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002405-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

LEILIANE CRISTINA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002405-52.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEILIANE CRISTINA GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LEILIANE CRISTINA 

GOMES, em face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos 

autos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Considerando que o município 

de Jaciara-MT está entabulando acordo nas ações de cobrança do índice 

da URV, CITE-SE a parte requerida para comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 NCPC). 

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara–MT, 8 de outubro de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7313 Nr: 1254-98.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Código 7313

VISTOS ETC,

Remetam-se os autos ao CEJUSC para a realização de audiência 

conciliatória.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de outubro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 115115 Nr: 3401-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº 3401-67.2018.811.0010

Código 115115

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 57.

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio online nas contas bancárias de 

titularidade do Estado de Mato Grosso, no valor de RS 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais), correspondente a 01 (um) mês de tratamento na clínica 

indicada à ref. 33.

Os autos deverão permanecer em gabinete, para os bloqueios mensais 

dos valores nas contas públicas, conforme disposto na CNGC.
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Com o bloqueio do valor, expeça-se alvará de levantamento do montante 

para a conta indicada pela instituição (ref. 33).

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Jaciara–MT, 27 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6692-12.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO LUIS KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico e dou fé que, oe embargos de declaração do requerente foram 

protocolados dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a 

intimação ao requerido para impugnar a contestação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104272 Nr: 8316-96.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA, NEYDE FERREIRA 

LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 20 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação da parte autora 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 2847-74.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SUELI SCORPIONI SOUZA, MARIA JOSÉ 

GOMES ROBERTO, HAROLDO FERNANDES DE JESUS GOMES, JUVENAL 

MOREIRA DA SILVA , DIVA ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 57 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do autor para 

impugnar a contestação.É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100589 Nr: 6452-23.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR LUIS DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 22 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação do autor para 

impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96864 Nr: 4616-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORGANA GIACOMELLI, MARIANE 

GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE FÁTIMA 

MARQUES, HELOIZA DIVINA DA SILVA RODRIGUES, Rogério Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça (ref 33), em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n 14881288 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VIVIANA GARCIA PALMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15787569 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/11/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 
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FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO (ADVOGADO(A))

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 15508382.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15239948.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/11/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/11/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 15732514 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestaçãos de id n. 15732514, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001828-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de 15730863 fora 

interposto dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de 

15730863 .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001827-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de 15731898 fora 

interposto dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de 

15731898 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002054-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARLETA (EXEQUENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TRANSPORTES DE CARGAS TRANSPARANA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERIC ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15805916, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LAURENTINO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n.: 1000806-15.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 137,76, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 8 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000656-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15809077 e seguintes.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 119467 Nr: 5347-74.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGÊNIA DA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

(Feito Criminal, código 119467 ).

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de designar Audiência 

Preliminar para o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 7h:30min, a ser 

realizado neste Juizado, devendo o Autor do fato, se possível, 

comparecer com seu Advogado constituído.

 Dado e passado aos cinco (05) dias do mês de outubro de (10) do ano de 

dois mil e dezoito (2.018).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002422-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERLAN CARLOS 

ALCANTARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 

Analisando a petição inicial e documentos que a instruem, verifica-se que 

a parte autora não apontou à causa seu valor correto, já que este, para 

estes casos, deve corresponder à soma do conteúdo econômico dos 

pedidos, porque cumulados, considerando-se, neste aspecto, o valor dos 

atos jurídicos (protestos) que se pretende resolver, bem como o valor 

pleiteado à título de indenização, segundo inteligência do art. 292, incisos II 

e VI, do CPC. Entretanto, antes de corrigir de ofício o valor da causa com 

suporte no § 3º do supracitado dispositivo legal, faculto ao reclamante se 

manifestar no prazo de 10 dias sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 10 do CPC, eis que este deverá ultrapassar o valor de 

alçada e ocasionar a extinção da ação por incompetência do juízo. Int. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002436-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002436-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CAIO HENRIQUE CUSTODIO 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS ETC, CAIO 

HENRIQUE CUSTÓDIO ajuíza a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais” em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA., almejando a concessão da tutela de urgência com 

vistas à exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por 

dívida que contesta com veemência. Com a inicial vieram documentos. É o 

relato necessário. Decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do 

CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A primeira condição para o 

deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em 

verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo 

Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor 

“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse 

direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus 

boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia 

Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do 

referido pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a 

alegação da parte reclamante quanto a inexigibilidade do débito 

negativado, situação esta inclusive corriqueira atualmente, asseverando, 

ainda, ter efetuado o pagamento das dívidas discutidas. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos diante da impossibilidade de obtenção de 

crédito pela parte reclamante enquanto perdurar a constrição cadastral. 

Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade 

com a concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação 

da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno 

Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os 

efeitos da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pela parte requerente, o art. 536, caput e § 

1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
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determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim 

específico de determinar ao demandado que providencie a exclusão do 

nome do autor do rol de inadimplentes do SPC Brasil, referente ao débito 

mencionado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais). Outrossim, em atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se 

em consideração a verossimilhança das alegações contidas na petição 

inicial, bem como a vulnerabilidade da parte reclamante/consumidora que 

não detém o mesmo grau de informação, inclusive técnica, da reclamada 

/fornecedora, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. OFICIE-SE ao SPC BRASIL de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. CITE-SE a demandada para os 

atos desta ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em 

data a ser designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida 

por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

INTIME-SE a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei m.º 9.099/95, com condenação em custas 

processuais. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI (ADVOGADO(A))

NILTON MASSAHARU MURAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

 

Certifico, compareceu nesta secretaria a oficiala de Justiça Tânia Regina 

Waldow Schneider, requerendo a intimação da parte autora para 

providenciar o pagamento da complementar da diligência, no valor de R$ 

850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para dar prosseguimento ao feito, 

com relação ao bem imóvel da avaliação especificado no ítem 3 da carta 

precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

SIDNEI FERRARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão Proceder a 

intimação da parte autora, nos termos da certidão da oficiala de justiça 

para efetuar o pagamento da complementação de diligência no valor de R$ 

1083,80 (mil e oitenta e três reais e oitenta centavos), bem como 

manifestar acerca das petições de ref. ID 13196114, 13196107 e 

13196044, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 2526-83.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nascimento de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Vistos etc.

Acolho a renúncia de fls. 92 e nomeio Dr. Willy Alberto Heitmann Neto, 

OAB/MT 20763/O, para que, aceitando a nomeação apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação fls. 84/90.

Desde já, arbitro seus honorários em 03 URH’S que deverão ser pagos 

pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser expedida certidão de cobrança 

a requerimento do interessado.

Após, ante o teor da certidão de fls. 91, com a juntada das contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as cautelas legais.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 1091-40.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildete Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Só Cheques Organizações Serviços e 

Cobranças Ltda, André Luiz Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo C. Servo - 

OAB:OAB/SP 192.601

 Vistos, etc.

Diga a parte autora quanto ao requerido André Luiz Murad, conforme 

determinado às fls. 135.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55447 Nr: 1655-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Martins - OAB:84314/SP

 Vistos, etc.

Considerando o acordo homologado de fls. 238, bem como a procuração 

de fls. 252, defiro o requerimento de fls. 249/250.

Expeça-se o respectivo alvará.

Após, remetam-se os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento 

para as providências de estilo e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 198-15.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBBdO, Adriana Lúcia Braz, Carlos Alberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente.

Acolho o pedido retro.

Redesigno o ato para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h30min.

Cabe aos advogados constituídos pela parte informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas de fls. 176, com 

prazo de sessenta dias para cumprimento do ato.

Providencie-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63694 Nr: 1088-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Vistos etc.

Ante a manifestação de fls. 88, verso, intime-se a parte embargada na 

pessoa do seu patrono para dizer o que entender de direito no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19237 Nr: 1699-82.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jurandir Barros de Carvalho, Jadir 

Barros de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 287/289, indefiro o requerimento de 

intimação dos executados para que apresentem certidão atualizada do 

imóvel, eis que tal procedência pode ser realizada pelo exequente.

Defiro nova avaliação do imóvel às expensas do exequente.

Com a juntada da avaliação e matrícula atualizada do imóvel, intimem-se os 

executados e eventual cônjuge da penhora e avaliação do imóvel através 

dos respectivos advogados cadastrados nos autos, nos termos do artigo 

841, §1º, do CPC.

Após o decurso do prazo, diga o exequente no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3380-82.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de levantamento de saldo remanescente (fls. 296), eis 

que o mesmo foi depositado à título de pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte autora quando do encerramento da 

primeira fase desta lide (fls. 108) ao qual, inclusive já foi determinado o 

seu levantamento (fls. 239), pendente de cumprimento.

Expeça-se alvará da quantia depositada, conforme já determinado (fls. 

239).

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79533 Nr: 1788-56.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanete Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Intimar o patrono do autor da juntada de petição do réu. Ref:52

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60965 Nr: 3584-87.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Roberto Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Finasa S/A, 

Brascobra Center Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação dos requeridos para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74090 Nr: 3222-17.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alesson Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 84/85 e determino a intimação 

do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de eventuais custas.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%).

Cumpra-se com as devidas anotações no Sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 3119-20.2009.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Thainara Jessica da Silva Aued - 

OAB:24598/O

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova (fls. 153), conforme já 

decidido às fls. 101/102.

Acolho a justificativa do requerido e designo o dia 05 de Dezembro de 

2018, às 15h00min para a oitiva da testemunha Vanderlei de Lima, que 

deverá ser intimado por mandado, cuja diligência compete ao requerido, 

sob pena de preclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76119 Nr: 287-67.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumasa Agricola e Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Studio Fiscal - Revisão Tributária Limitada, 

Studio Fiscal- Ursine e Associados, Consultoria, Assesoria Empresarial, 

Empreendimentos e Participações Limitada.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Braga Monteiro 

- OAB:OAB/RS 45.707

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 05/11/2018, às 15hs00min., para que 

procedam com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora 

descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34917 Nr: 2460-11.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGK, ERdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias.

Após o decurso do prazo, diga o exequente em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105024 Nr: 592-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Contestação. Ref: 49

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 1125-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes, Rosane Vicente do 

Nascimento Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 94, cujo ato deverá ser cumprido às 

expensas do exequente.

Com a averbação junto a matrícula do imóvel, venham os autos para 

nomeação de empresa para realização de hastas públicas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61574 Nr: 4201-47.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vitoriano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão (fls. 48), defiro o pedido de fls. 51.

Após, diga o exequente quanto ao interesse no prosseguimento do feito 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39355 Nr: 3376-11.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Raquel Zulli - 

OAB:10397/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Laís 

Alessandra de Moura Moreira - OAB:13291, Lindamir Macedo de 

Paiva - OAB:MT/16164, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento proposta 

por Hélio Domingues e Rosa Moreira Domingues em face de Nadir Aued e 

Marinalva Gonçalves Aued, intimados os requeridos deixaram transcorrer 

“in albis” (fls. 192).Assim, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como 

perito a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 

1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 
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78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de 

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).A perícia judicial 

terá por objeto realizar o cálculo conforme a sentença de fls. 128/134, 

bem como o Acórdão de fls. 172/177.I –As partes deverão indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1ª, II e III).III - Deverá o perito nomeado pelo juízo, apresentar valor 

referente aos honorários, os quais deverão ser pagos pelos requerentes, 

de acordo com o que dispõe o artigo 95 do CPC, devendo os valores 

serem depositados pelo Credor na Conta Única do Poder Judiciário, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.IV - 

Efetuado o depósito, indicados os assistentes e apresentados os 

quesitos, intimem-se o perito judicial e os assistentes para iniciação dos 

cálculos referentes a esta lide.V - Para a conclusão da perícia e 

apresentação do respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo de 60 

dias (art. 477 do CPC), nos quais deverá obrigatoriamente responder aos 

quesitos das partes.VI – Intime-se imediatamente à expert nomeada, 

remetendo cópia integral dos autos a REAL BRASIL CONSULTORIA, 

devendo indicar os documentos necessários para a realização da 

perícia.VII – Apresentado os laudos, as partes deverão ser intimadas 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu 

teor.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71868 Nr: 2157-84.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleni Almeida da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 32.

Comunique-se a parte autora pessoalmente e a parte requerida da 

expedição do alvará eletrônico nos termos no Provimento nº 68/2018/CNJ.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61596 Nr: 4221-38.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 38.

Comunique-se a parte autora pessoalmente e a parte requerida da 

expedição do alvará eletrônico nos termos do Provimento nº 68/2018/CNJ.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 175-98.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enildes Maria Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, 

nos termos da certidão de fls. 55.O artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil é taxativo ao dispor que somente cabem embargos de 

declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, 

contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

magistrado de ofício ou a requerimento.Portanto, conclui-se que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível 

conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos.Sobre o assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO Os embargos 

declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a 

decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua 

oposição (obscuridade, contradição e omissão). ).Com estas 

considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS PRESENTES 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Intimem-se as partes a respeito da 

presente decisão.Às Providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44033 Nr: 1143-70.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pansani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cavichiolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos, etc.

Ante a alegada reforma da decisão proferida nos autos de código 55375, 

determino a intimação do peticionante para que junte o referido acórdão 

com certidão de trânsito em julgado em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 2234-64.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Avícola Fortaleza Ltda - ME, Teofanes 

Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls.80, intime-se o autor pessoalmente para que 

no prazo de 5 (cinco) dias cumpra a decisão de fls.49.

Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 2670-91.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Noeli Catarina Beltramello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Prates Boggione 

Guimarães - OAB:OAB/MG 127.451, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Considerando o termo de acordo às fls. 214/215, em que as partes 

acordaram em relação ao débito da presente lide, HOMOLOGO o acordo 

supramencionado para que surta seus efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 
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fundamento no art. 924 e 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, conforme pactuado pelas partes. Na hipótese de não 

recolhimento após intimação, proceda-se como determina o Art. 462 da 

CNGC/MT.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, determino o 

arquivamento destes autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91996 Nr: 2663-89.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Jucie da Silva Moraes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para 

DECLARAR a inexistência do débito em seu nome, referente ao débito 

indicado pela parte ré e que a empresa proceda a baixa de restrição em 

nome do requerente no SERASA ou outro órgão que tenha feito inclusão 

de restrição, e CONDENAR a parte ré a pagar ao Autor a importância de 

em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização pelos 

danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC 

e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ).No mais, CONDENO a ré, ainda, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono 

da demandante que, à vista da matéria em discussão, tempo da demanda, 

bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do 

art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Certificado o trânsito em julgado, cumpra o requerente os 

termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, 

prosseguindo-se na forma do art. 513, §2º, do mesmo Estatuto, 

intimando-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento voluntário da quantia condenatória atualizada, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento da 

fase executiva (art. 523, §1º, do Código de Processo Civil). Fica a parte 

requerida advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

Código de Processo Civil sem esse pagamento, inicia-se novo prazo de 15 

(quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 971-89.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinolla de Oliveira 

Lima - OAB:'3127-A

 Por essas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015 e 

DECLARO a inexigibilidade da cobrança do valor referente ao mês de 

março/2016 da unidade consumidora de nº 6/1125272-3. Condeno a 

requerida, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ).Determino, ainda a devolução da caução prestada pela parte autora, 

expedindo-se o competente alvará eletrônico para transferência em conta 

bancária a ser informada nos autos.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC/2015.Certificado o trânsito em julgado, cumpra o requerente os 

termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, 

prosseguindo-se na forma do art. 513, §2º, do mesmo Estatuto, 

intimando-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento voluntário da quantia condenatória atualizada, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento da 

fase executiva (art. 523, §1º, do Código de Processo Civil). Fica a parte 

requerida advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

Código de Processo Civil sem esse pagamento, inicia-se novo prazo de 15 

(quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 710-37.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Tejada Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Zago, Genoefa Costa Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Analisando os autos, defiro o petitório de fls. 219, DETERMINANDO que 

sejam apensados a estes autos os processos de código 10157; 40069 e 

55542.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que de direito, no prazo 

legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59873 Nr: 2427-79.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Centrais Elétricas Matogrossense 

S/A REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por J. Lisbos da Hora – EPP 

em face da Rede Cemat, tendo como referencia a fatura de energia 

elétrica com vencimento em 30/04/2013, cuja liminar foi deferida (fls. 

30/31) e a segurança concedida parcialmente (fls. 94/96).

Às fls. 104/1052, a impetrante informou o descumprimento da decisão pela 

impetrada.

A impetrada aduziu que igual remédio foi distribuído na 2ª Vara de Juara 

ao qual foi julgado improcedente (Autos nº 1145-98.2016.811.0018) e que 

não realizou o corte de energia em face do débito discutido nestes autos 

(fls. 111, verso).

Às fls. 128, a impetrante pugnou pelo arquivamento.

É o relatório. Decido.

Considerando as manifestações de fls. 111 e 128 não se evidência 

descumprimento da decisão judicial proferida nestes autos, motivo pelo 

qual determino o arquivamento definitivo dos autos com as baixas devidas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35768 Nr: 3307-13.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sercina Tereza Junglaus, Sercina T. Junglaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A
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 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Sercina Tereza Junglaus.

Às fls. 88, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a devolução do valor bloqueado (fls. 70) para a executada.

Sem custas e honorários nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25351 Nr: 3412-58.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Rezer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de fls. 104/verso e suspendo o feito por 12 (doze) 

meses.

Após o decurso do prazo, diga o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 314-21.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira, Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fértil Empreedimentos Imobiliários Ltda, Rubens 

Kara José, Edison dos Santos, Newton Kara Jose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B, Paulo Roberto da Silva Yeda - OAB:78675/SP

 Vistos, etc.

Ante a falha técnica apontada pelas partes (fls. 362 e 369), proceda-se 

com nova gravação em mídia das testemunhas ouvidas às fls. 358.

Após, considerando a manifestação dos autores às fls. 363/368, diga a 

parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 885-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Almeida Assunção, José Almeida 

Assunção, Pedro Almeida Assunção Filho, Nerci Rosa Xavier, Ramiro 

Almeida Assunção, Deonil Almeida de Assunção, Izabel Rosa Lopes, 

Maria Rosa da Costa, Iraci Almeida da Silva, Manoel Almeida de Assunção, 

Ana Rosa de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos, etc.

Intime-se o INSS da decisão de fls. 96/97, bem como do pedido de 

habilitação de fls. 45/46 para, querendo, se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40147 Nr: 603-56.2011.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para que 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias apresentem memoriais escritos.

 Após, ao Ministério Público e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1495-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Mariani, Deolindo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Vistos, etc.

Considerando as certidões de fls. 142, 144, 147 e 150, determino a 

intimação pessoal dos executados da decisão de fls. 139/140 e do alvará 

de fls. 143 para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de fls. 153/154.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 31-66.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Estevon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemora de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Designo audiência para o dia 05/12/2018 às15hr30min, para colheita de 

depoimento pessoal da requerente e de eventuais testemunhas a serem 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Dê-se ciência a Defensoria Pública e curador especial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 3182-06.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME, Lucineide Dias Saporski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayflan Douglas de Oliveira Mark

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o pedido de desistência (fls. 103), diga a Defensoria Pública.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60026 Nr: 2587-07.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Alves Cordeiro Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Após, diga a parte exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1514-05.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Ante o alegado às fls. 255/259, nos termos do art. 10 do CPC, diga o 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75798 Nr: 113-58.2016.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Juntada de 

Contestação de folhas 95/110 (ref.: 82), para querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28275 Nr: 829-66.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL, AVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 314-21.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira, Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fértil Empreedimentos Imobiliários Ltda, Rubens 

Kara José, Edison dos Santos, Newton Kara Jose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B, Paulo Roberto da Silva Yeda - OAB:78675/SP

 Certifico que nesta data, o gabinete procedeu com nova gravação da 

mídia - audiência realizada em 30/08/2018, contudo, a mesma falha 

persistiu, áudio inexistente. Ante o exposto, impulsiono ao DJE para 

proceder a intimação da requerida, para manifestar se insiste ou não com 

nova inquirição das testemunhas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57911 Nr: 380-35.2013.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBdS, MNBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albert Sabin Alves de 

Oliveira - OAB:17.449/GO

 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos c/c pedido de alimentos promovido por 

Gisele Bispo dos Santos do menor M.N.B.S em desfavor de Leonilson 

Pereira Barros.

Recebo o cumprimento de sentença de fls.82, promovendo as devidas 

anotações no Sistema Apolo.

Intime-se o executado para que no prazo de 03(três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas em atraso no total de R$881,44, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo sob pena de prisão, (art.528 do 

Código de Processo Civil).

Oficia-se ao INSS para que informe eventual vínculo empregatício do 

executado.

Com sua manifestação, diga a exequente e colha-se parecer do Ministério 

Público.

Quanto ao pleito de cumprimento de sentença dos alimentos pretéritos 

(fls.91/100), a fim de não tumultuar o feito, determino seu 

desentranhamento e distribuição em apenso.

Após, venham os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 1855-55.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos 

c/c indenização por danos morais e tutela antecipada promovida por 

Claudina Alves de Souza em desfavor de Carrasco & Silva Ltda-ME (J.F 

compra premiada).

Recebo o cumprimento e na forma do art.513,§ 2º do Código de Processo 

Civil determino a intimação do executado para que em 15(quinze) dias 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito, acrescido de eventuais custas.

Fica a parte advertida de que, transcorrido o prazo prescrito no art. 523 

do Código de Processo Civil sem o pagamento inicia-se o prazo de 

15(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do art.523 do Código de 

Processo Civil o débito será acrescido de multa de 10%( dez por cento).

Às providências.

Cumpra-se com as devidas anotações no Sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1534-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Alves da Silva, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por José Carlos Manerich 

em face de Carrasco e Silva Ltda -ME, Jezyka Andréia Tonhon Carrasco e 

Fernando Alves da Silva que devidamente intimados através de seu 

advogado constituído (art. 513, §2º, inciso I do CPC) quedaram-se inertes, 

conforme certidão de fls. 82. Pois bem, analisando os autos, tenho que a 

pretensão do credor deve ser deferida.

Isso porque, não cumprida a obrigação, realizar-se-á a penhora nos 

termos do art. 831 e seguintes do CPC.

 Desse modo, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser 

realizada objetivando o interesse do credor (art. 797 CPC/2015), 

mostra-se perfeitamente viável a penhora on line, na forma do art. 835, 

inciso I, do CPC/2015.

 Diante disso, DEFIRO O BLOQUEIO de numerário disponível em contas 

bancária dos executados CARRASCO E SILVA LTDA-ME (CNPJ 

09.363.674/0001-25), JEZYKA ANDRÉIA TONHAN CARRASCO (CPF 

002.812.581-98) E FERNANDO ALVES DA SILVA (CPF 581.060.731-49) 

até o limite de R$ 7.890,79 (sete mil oitocentos e noventa reais e setenta e 

nove centavos).

Vindo informação positiva de valores, ou de valor inferior à dívida, mas 

não ínfimo, reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de 

termo de penhora, devendo ser depositada em conta a disposição deste 

juízo e posterior vinculação nestes autos.

Quanto ao pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, indefiro, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN.

Ainda, indefiro o pedido de fls. 106, item “c”, tendo em vista que o mesmo 

já fora apreciado às fls. 94, sendo que o resultado foi negativo, conforme 

consta às fls. 97.

Em seguida, intimem-se as partes.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27329 Nr: 5312-76.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Luiz de Oliveira, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Vistos, etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para que cumpra a r. sentença de fls. 163/166 

(artigo 806 e seguintes do CPC).

Outrossim, certificado o não cumprimento da obrigação no prazo 

estabelecido, recolhidas as custas, expeça-se mandado de busca e 

apreensão/imissão na posse em favor do credor com urgência (artigo 538 

do CPC).

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 2632-45.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Roberto Batista Beriela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido fls. 109, verso, tendo em vista que a parte exequente 

deixou de juntar ao seu petitório o valor a ser eventualmente bloqueado 

pelo sistema BACEN/JUD, não sendo atribuição deste juízo proceder à 

atualização da dívida.

Diante disso, intime-se a exequente para que requeira o que for de seu 

interesse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Expede-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 3385-07.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcos C Amaral 

Vasconcelos - OAB:16.640, Mariana Menezes - OAB:39340, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC, diga a parte autora quanto a manifestação e 

documento de fls. 431/434, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55470 Nr: 1679-81.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:84314/SP, Tamara Soares de 

Souza - OAB:24002-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Bonifacio - OAB:6.610-BA

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 83, eis que não comprovou que empreendeu 

diligências para a localização do requerido, conforme já decidido às fls. 

72.

Intime-se a parte autora para que proceda regular andamento ao feito em 

15 (quinze) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10458 Nr: 1801-12.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Luiz de Almeida, Odete Cruz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinê Monteiro da Silva, Manoelita 

Conceição Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por José dos Santos Neto 

da r. sentença que condenou Eloi Luiz de Almeida e Odete Cruz de 

Almeida em honorários advocatícios ( fls. 155/176).

Proceda-se com as devidas alterações na capa dos autos e Sistema 

Apolo.

Certifique-se junto ao distribuidor quanto ao recolhimento das custas 

processuais pelos autores (Eloi Luiz de Almeida e Odete Cruz de Almeida), 
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intimando-se os mesmo para seu eventual recolhimento no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda-se conforme a CNGC/MT.

Na forma do artigo 513 §2º, do CPC/2015, intime-se o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8873 Nr: 464-85.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Wandscher, M. Tomas Pereira 

Veículos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da manifestação de fls.142, suspendo a execução pelo 

período de 01 (um) ano, devendo o exequente se manifestar após o 

decurso do prazo em 15 (quinze) dias.

Outrossim, ante a ausência de interesse na expropriação do bem (fls. 

135), afim de não onerar a parte devedora, determino o levantamento da 

restrição no Sistema Renajud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 3286-37.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 Vistos etc.

Ante o teor da petição retro, intime-se o requerido para que no prazo de 

15(quinze) dias cumpra a sentença de fls.58/62, sob as penas da lei.

Com a juntada ou decurso do prazo o que deverá ser certificado, diga o 

autor.

Intime-se.

Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74057 Nr: 3195-34.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICARDO BARELA IORI - 

OAB:18438/O, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

pelo autor para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida condenando ao pagamento de R$ 2.912,00 (dois mil novecentos 

e doze reais) a título restituição de valores pagos, com juros de 1% a. m. 

desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Condena, ainda, os réus ao pagamento de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (24/08/2017) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da 

Defensoria Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça 

local, no sentido de que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 de 

junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, in verbis A Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas 

do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira 

(orçamentária), à Defensoria Pública, logo com fundamento na 

Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não 

mais ser possível a condenação do Município ao pagamento de honorários 

advocatícios em ser favor, caso contrário aquele também teria o direito de 

recebe-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. 

Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 

161968/2016, Juiz Convocado – Alexandre Elias Filho – Terceira Câmara 

Cível). Recurso provido em parte – Sentença retificada parcialmente.” 

(Apelação 170688/2016; Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo/TJMT; Relator Dr. Alexandre Elias Filho; Julgamento: 30/07/2018

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA DE FARIAS SOUSA (AUTOR(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

quanto a juntada de contestação, bem como quanto ao laudo juntado, no 

prazo legal. Juara MT., 13 de julho de 2018. Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001107-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (ADVOGADO(A))

R. M. C. (REQUERENTE)

L. M. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

quanto a juntada de contestação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001107-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (ADVOGADO(A))

R. M. C. (REQUERENTE)

L. M. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

quanto a juntada de contestação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61210 Nr: 3828-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Machado dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao retorno 

da correspondencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 695-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado pelo Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40572 Nr: 1023-61.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaoca Comércio de Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 3222-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste sobre a juntada de 

carta precatória negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2113-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Juruena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65885 Nr: 2955-79.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória com certidão negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106516 Nr: 1419-91.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A de Souza Confeitaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo V. de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Procuradoria exequente para que se manifeste quanto a juntada 

de mandado com certidão negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66140 Nr: 3141-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Bergo, Aroldo Isidoro Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupal Agroindustrial S.A., Incentivo 

Multisetorial I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12.009, Leandro Augusto 

Ramozzi Chiarottino - OAB:174894-SP, Thiago Vinicius Capella 

Giannattasio - OAB:313000-SP

 (...) Com efeito, decretada a falência, entendo que todos os atos 

decisórios deste juízo, após a liquidação da obrigação e a indicação do 

“quantum debeatur”, são nulos de pleno direito, tendo em vista a 

competência absoluta do juízo falimentar, nos termos do art. 76 da Lei 

11.101/05.Por fim, reconheço a nulidade da intimação da parte requerida, 

ocorrida no DJE n° 10238 de 17/04/2018, tendo em vista que a publicação 

circulou em nome de advogado que não mais representada a parte 

requerida.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declaro a nulidade de todos os 

atos processuais praticados por este juízo após o trânsito em julgado da 

sentença. Para tanto, determino:CERTIFIQUE-SE a data do trânsito em 

julgado da sentença;OUTROSSIM, determino o imediato desbloqueio de 

qualquer verba restringida, via Bacenjud, devendo ser imediatamente 

restituída à Massa Falida;RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar o presente Cumprimento de Sentença, 

declinando da competência para o Juízo da 1ª Vara de Falências da 

Comarca de Cuiabá.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985 Nr: 177-98.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Yoshiyuki Yamanaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

583,72 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos) que 

foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$170,32 (Cento e Setenta Reais e 

Trinta e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa 

e mandar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10763 Nr: 2034-09.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Tejada Sanches, Maria Peres 

Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55822 Nr: 2041-83.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo da suspensão. Assim promovo 

vistas ao patrono da parte exequente, para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 1731-43.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Gomes Minosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/MT 17826-A, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT

 Considerando que a publicação fl.329 referente a decisão fl.327, não 

constou o patrono da parte requerida Daniel França Silva, reenvio a 

decisão para nova publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77993 Nr: 1100-94.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Lima, Valdeir Ferreira da Silva, 

Alex Sander Ruel Ferreira da Silva, Lorival Francisco da Silva, Jose Carlos 

Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora, a fim de informar a atual localização do 

requerido, visando sua citação pessoal, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção dos feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010212-48.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15787623, NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010236-42.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15787631 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010235-57.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15787638 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010477-50.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15788146 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-12.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, QUANTO A INFORMAÇÃO JUNTADA NO 

ID 15788172.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-04.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, DAS INFORMAÇÕES JUNTADAS NO ID 

15788184.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-50.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15788242 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-35.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15788250 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-08.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 15788257, NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111946 Nr: 3903-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdL, ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de permissão de saída, tendo em 

vista que tal fato pode trazer prejuízos à administração pública, que não 

dispõe de efetivos para realização da escota do detento.Determino com a 

máxima urgência seja oficiado ao INSS para que seja cientificado sobre a 

impossibilidade de comparecimento do periciado, bem comopara que 

efetue novo agendamento com o fim de não prejudicar o 

acusado.Cumpra-se com a máxima urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92834 Nr: 3067-43.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Jonas Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Machado - OAB:3.355 

RO

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de expedição de carta precatória para interrogatório do 

réu Edmilson Jonas Rafael na Comarca de Porto Velho/RO, local em que o 

acusado reside atualmente.

Como é cediço, o interrogatório do réu, em regra, deve ser realizado 

perante o Juízo da causa.

Todavia, no caso dos autos o denunciado reside em local distante da sede 

deste juízo e não tem condições de arcar com os custos de uma viagem, 

assim, mostra-se mais consentâneo com o princípio do devido processo 

legal e da ampla defesa que seu interrogatório seja realizado no local de 

seu domicílio.

Assim, por aplicação analógica, expressamente admissível (artigo 3º do 

CPP), estendo a regulamentação legal do artigo 222, prevista para a 

inquirição de testemunhas, a uma situação semelhante (interrogatório do 

acusado), e determino a expedição de carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Porto Velho/RO, para o interrogatório do acusado.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 885-50.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bruno Cesar Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de restituição, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas 

necessárias.P. R. I. C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo George Silva Carolino, Bruno Cesar 

Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimar a defesa para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público no movimento de ref. 97 (110), no prazo 

legal de 8 (oito) dias.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001122-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. (AUTOR(A))

C. N. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. (RÉU)

G. G. P. (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 22/11/2018 08:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (RÉU)

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 22/11/2018 14:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como para que 

providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no prazo de 05 (cinco) dias, para a 

citação da parte requerida, no(s) bairro(s): centro. Outrossim, informamos 

que o referido valor deverá ser recolhido por meio do sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme provimento nº 07/2017-cgj.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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EVERTON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000658-90.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EXECUTADO: MADEFACA 

COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME VISTOS. Sobre a pesquisa de ativos 

financeiros do devedor, realizada por meio do sistema BACENJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55855 Nr: 2136-63.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA DA SILVA, RITA ALVES 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE JOAQUIM INÁCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96496 Nr: 4920-08.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENES OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO QUEIROZ JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

NEGATIVO - ÀS FLS. 93-V, 95-V E 96-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Desse modo, conheço dos embargos de declaração mas nego-lhes 

provimento, por inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada no 

caso em tela.Transitada em julgado, expeça-se mandado de reintegração 

do embargante de terceiro na posse da coisa litigiosa, nos termos da 

decisão fustigada, que por sua própria natureza, possui efeitos 

mandamentais lato sensu.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 08 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Processo nº: 5-53.1989.811.0025 (Código nº: 2313)

Exequente: Gleida Mariza Costa

Executado: Clube de Campo Santa Fé

Vistos, etc.

Diretamente ao ponto, conforme bem salientado pela exequente, decididas 

todas as questões incidentais que impediam a execução integral da ordem 

de imissão da exequente na posse e propriedade da área total do Lote nº 

49/S, medindo 23,47 ha., e localizado à margem direita do Rio Perdido, 

onde funcionava o antigo Clube de Campo Santa Fé, determino seja 

expedido mandado de imissão da exequente na posse de todo imóvel, 

inclusive nas áreas que estavam sub judice (cod. 128450 -atinente a 

1,3918 hectares que incide sobre a chamada Chácara Cafezinho), não 

havendo que se falar em custos ou valores para execução da diligência, 

posto que já depositados em montante inclusive bem superior ao limite 

preconizado na normatização de custas do PJMT, devendo os oficiais de 

justiça favorecidos com os valores serem instados a realizar a diligência, 

independente de novo recolhimento, cabendo à autora somente 

providenciar os meios necessários para excussão da ordem.

Cumprido o mandado de imissão, venham conclusos para extinção.

Juína/MT, 8 de outubro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1144-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CAMARGO, LUZIA DOS REIS MARIA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Do mesmo modo, dessume-se pela petição de fl. 158/162, que o imóvel 

que se pretende desmembrar estaria encravado entre outros terrenos, e 

somente possuiria uma saída autônoma para a rua, o que, de fato, 

contraria a lei de parcelamento do solo, assim como não cuidaram as 

partes acordantes de demonstrar se na região em que se situa o bem, é 

permitida a divisão de lotes urbanos na metragem em que pretendem, ante 

ao fato notório de se tratar a cidade de um projeto urbanístico de 

expansão e ocupação do solo que contempla subdivisões de cada estrato 

urbano em loteamentos que variam de 360 a 1.000 m2, havendo de se 

esclarecer se o desmembramento anunciado como termo da avença é 

factível e exequível perante a legislação municipal de ocupação das áreas 

urbanas.Assim, fixo prazo comum de 5 dias para que as acordantes 

adequem ou corrijam os termos da avença anunciada, determinando que a 

secretaria expeça a certidão de trânsito em julgado da sentença em 

cumprimento, bem como a intimação da advogada em favor de quem foram 

fixados os honorários sucumbenciais para, em querendo, promover o 

cumprimento da sentença, nos moldes do que preconizado no título judicial 

exequendo.Publique-se.Às providênciasJuína (MT), 8 de outubro de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3119-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA RICAS JORGE LONDERDO, VILSON 

PEDRO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO AGUIAR, JUDITH ALVES 

DA SILVA, DIRCEU VIEIRA, MARIO FRANÇA JUNIOR, RENATA QUARTIM 

BARBOSA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 111-V.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL JOSE DA FONSECA (EXECUTADO)

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000854-26.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ISAEL JOSE DA FONSECA - ME, EZAEL 

THIAGO DOS SANTOS FONSECA, ISAEL JOSE DA FONSECA DESPACHO 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não consta nos autos o 

comprovante de pagamento das custas judiciais e taxas judiciárias. 

Portanto, intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 20 de julho de 2017 RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL JOSE DA FONSECA (EXECUTADO)

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA 

FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA 

- MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio 

Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000675-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO ABEL DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE BEATRIZ IORIS (RÉU)

OLMIR IORIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000675-92.2017.8.11.0025 AUTOR: JOAO ABEL 

DE LIMA RÉU: OLMIR IORIS, CLEIDE BEATRIZ IORIS DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por JOÃO ABEL 

DE LIMA em desfavor de OLMI IORIS e CLEIDE BEATRIZ IORIS, já 

qualificados nos autos. Pretende o autor o reconhecimento da prescrição 

aquisitiva de uma área de 372,68 hectares. Inicialmente atribuiu à causa o 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e requereu a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Na decisão anterior (Id n. 8180934), 

determinou-se ao autor a correção do valor da causa, bem como a juntada 

de documentos para fins de comprovação de sua hipossuficiência 

econômica. Devidamente intimado, manifestou-se (Id n. 8139060), 

informando que, segundo pesquisas realizadas junto a corretores da 

região, o valor aproximado da propriedade é de R$ 933.900,00 

(novecentos e trinta e três reais e novecentos reais), contudo não juntou 

documentos para comprovar a sua situação de vulnerabilidade econômica. 

Breve relato. Decido. Como se sabe, em se tratando de garantia 

constitucional, o direito à assistência judiciária deflui da declaração do 

próprio interessado a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do 

custeio do processo. Todavia, o benefício da gratuidade não é amplo e 

absoluto, sendo certo que o juiz há de analisar as circunstâncias do caso 

concreto para verificar se a parte, realmente, não possui condições de 

realizar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua 

subsistência. Ademais, é importante lembrar que a concessão da justiça 

gratuita deve ficar restrita àqueles que realmente não possuem condições 

de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sob pena de flagrante infringência ao 

princípio da isonomia, que pode ser traduzido pela máxima “tratar os 

desiguais na medida de suas desigualdades”. Assim, ante a falta de 

documentos hábeis para análise da real situação econômica da parte, 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, 

razão por que DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, observando o novo valor dado à causa, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. O 

valor de causa passa a ser de R$ 933.900,00 (novecentos e trinta e três 

reais e novecentos reais). Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 23 de outubro de 2017 RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000855-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GONCALVES DE MORAES (RÉU)

LUIZ CARLOS GARCIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA 

FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA 

- MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio 

Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 8 de 
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outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000295-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SZULCZEWSKI (RÉU)

RODRIGO JACOMEL DENEGATE (RÉU)

VARSOVIA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL JOSE DA 

FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, CASTANHEIRA 

- MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA 

Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA Endereço: Avenida Giglio 

Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000802-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIMAR DA SILVA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000802-30.2017.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GLEICIMAR DA SILVA DE 

ANDRADE SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de GLEICIMAR DA SILVA DE 

ANDRADE, já qualificados nos autos. A ação foi distribuída em 10 de julho 

de 2017. Contudo, a parte autora manifestou-se requerendo a desistência 

da ação (Id n. 10016121), tendo em vista que as partes transigiram 

extrajudicialmente. Em seguida, vieram-me os autos para apreciação. 

Breve relato. Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido, 

eis que pelo que consta nos autos a parte ré ainda não foi citada. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a parte autora 

ao pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, conforme determinação 

contida no artigo 90, NCPC. Sem condenação em honorários de 

sucumbência, vez que não houve a angularização processual. Determino 

a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 24 de outubro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000588-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIA DE PAULA_CHEMPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000588-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

LELIA DE PAULA_CHEMPE SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de LELIA DE PAULA CHEMPE, já 

qualificados nos autos. A ação foi distribuída em 30 de maio de 2017. 

Contudo, a parte autora manifestou-se requerendo a desistência da ação 

(Id n. 8224839), tendo em vista que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido quitou o débito. Em seguida, 

vieram-me os autos para apreciação. Breve relato. Decido. Com efeito, 

não há óbice ao acolhimento do pedido, eis que pelo que consta nos autos 

a parte ré ainda não foi citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento de 

custas judiciais e taxa judiciária, conforme determinação contida no artigo 

90, NCPC. Sem condenação em honorários de sucumbência, vez que não 

houve a angularização processual. Determino a baixa em eventuais 

penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 24 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

MARCELO SALES DE FREITAS (AUTOR(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

GRAZIELE LOUREIRO DE LIMA (AUTOR(A))

JESUSMARIO AURELIANO (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000528-66.2017.8.11.0025 AUTOR: GRAZIELE 

LOUREIRO DE LIMA, JESUSMARIO AURELIANO, MANOEL PEREIRA DOS 

SANTOS, MARCELO SALES DE FREITAS RÉU: MUNICIPIO DE JUINA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária de 

cobrança de URV proposta pelas pessoas em epígrafe em face de 

MUNICÍPIO DE JUÍNA, já qualificados nos autos. Insta salientar que o polo 

ativo é composto por 4 (quatro) pessoas, sendo que nem todas foram 

devidamente qualificadas na inicial. Explico. Na inicial todos estão 

qualificados como sendo funcionários públicos municipais, mas não 

consta ao menos o cargo que ocupam, isto é, dentro do funcionalismo eles 

podem ser de auxiliares de serviços gerais a médicos, etc. Portanto, se 

pretendem a concessão do benefício, deveriam, se qualificarem com mais 

precisão e, se são mesmo funcionários públicos municipais, fica ainda 

mais fácil comprovar o valor mensal auferido, já que basta a juntada do 

último holerite. Breve relato. Decido. Diante deste panorama e 

considerando que o Juízo já concedeu prazo para juntar documentos, não 

resta alternativa senão o indeferimento do benefício. Como se sabe, em se 

tratando de garantia constitucional, o direito à assistência judiciária deflui 

da declaração do próprio interessado a respeito de sua insuficiência 

financeira, obstativa do custeio do processo. Todavia, o benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto, sendo certo que o juiz há de analisar 

as circunstâncias do caso concreto para verificar se a parte, realmente, 

não possui condições de realizar o pagamento das despesas processuais 

sem prejuízo de sua subsistência. No caso em exame, extrai-se dos autos 

verdadeira contradição que prejudica o deferimento do benefício, sendo 

importante consignar que já fora concedido prazo aos demandantes prazo 

para a apresentação da documentação, mas não se desincumbiram do 

ônus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 29 de novembro de 2017. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI 04012067184 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DO PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA NECESSÁRIA. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL 

JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000484-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000484-47.2017.8.11.0025 AUTOR: AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA RÉU: TOMIO & CIA LTDA - ME SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA em face de TOMIO E CIA LTDA-ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram-me os 

documentos anexos. Compulsando os autos, observo que o requerente 

não promoveu o recolhimento da custa judicial e taxa judiciária, razão por 

que se determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o recolhimento sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento da distribuição. Contudo, devidamente intimado, o 

requerente deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar e comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, conforme certidão de 

decurso acostada à Id n. 9656754. Em seguida vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. O feito comporta imediato julgamento. 

Verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação de Id n. 

7228693 e, não obstante, devidamente intimada da decisão, não promoveu 

o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de 

recolhimento das custas e despesas processuais. Ademais, incumbe ao 

Magistrado a fiscalização de ofício do recolhimento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei 

Orgânica da Magistratura, cuja inércia da parte implica na impossibilidade 

de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 

485, inc. III e inc. IV, do Novo Código de Processo Civil, dado o manifesto 

abandono. Nesse sentido colaciono a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS RECOLHIDAS A MENOR. 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA FALTANTE. ORDEM 

NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV, 

DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento integral das custas 

judiciais pela parte autora, mesmo quando instada a fazê-lo, enseja a 

extinção do feito com o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

267, IV, do CPC. (TJMT; APL 56757/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 13/08/2014; DJMT 18/08/2014; Pág. 45). Referida desídia, na 

linha do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC[1], enseja o cancelamento 

automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da 

intimação pessoal[2]. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 290 e 

485, inc. III e inc. IV do NCPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito. Custas processuais pela parte autora. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 29 de novembro de 2017. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 248 - A falta de recolhimento das 

custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser 

efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (CPC, artigo 290), 

sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da 

medida. [2] STJ: AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 29/08/2012. 

No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 166.649/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 

07/08/2012.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000356-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SAORIM TESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MOREIRA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

RETIRE A CERTIDÃO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO ID. 15815096. JUÍNA, 

8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 4979-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILTON DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 Vistos etc.

Consoante entendimento do STJ , em que pese não haver norma a limitar o 

número de penhoras eletrônicas a serem requeridas pelo credor, a 

renovação da medida via BACENJUD não pode ser deferida mediante 

simples requerimento, pois implicaria em transferir o papel ativo da 

cobrança ao Poder Judiciário, não sendo razoável o deferimento de nova 

tentativa em reverência aos princípios da utilidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, pois não houve apresentação pelo credor de elementos 

mínimos sinalizadores de uma possível alteração patrimonial do executado, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de novo bloqueio via BACENJUD 

formulado à fl. 97.

Expeça-se o necessário Alvará Judicial para o levantamento dos valores 

bloqueados às fls. 78, por meio de transferência eletrônica a ser feita para 

a conta bancária informada pelo exequente à fl. 97.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

o que entender de direito sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 13 de setembro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5436 Nr: 940-10.2000.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O

 INTIME-SE advogado da parte autora para, manifestar a cerca da petição 

de folhas 698, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101501 Nr: 2495-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA SIMIONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça (fl.135).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 4979-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILTON DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 Considerando o Provimento de n° 68 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), INTIME-SE as Partes da Decisão (fls.98).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3148 Nr: 15-29.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:3735/O, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Réu, Id: 141269, protocolado em: 04/10/2018 às 13:42:18

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136638 Nr: 1029-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA NUNES, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

22/03/2019, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124573 Nr: 4123-27.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MIRANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos,

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor as razões da não realização da audiência 

anteriormente designada, bem como INTIME-SE o acusado para, no prazo 

de 5 (cinco) dias constituir novo Advogado.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 22/05/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85307 Nr: 5873-40.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 26/03/2019, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória.2. DA 

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIAI) Os argumentos das 

defesas são insuficientes para a extinção do processo neste momento 

processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento 

da denúncia;II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 15/10/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesas e se procederá aos 

interrogatórios dos acusados;III) Havendo testemunhas residentes fora 

dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 

222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO 

DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;INTIMEM-SE às 

testemunhas para comparecerem à audiência designada, bem como os 

acusados e seus Defensores.CIÊNCIA ao Ministério Público e às 

Defesas.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 6244-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Sobreveio condenação no curso da execução. Portanto, DETERMINO a 

UNIFICAÇÃO das penas, realizando-se NOVO CÁLCULO.

Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação sobre o 

cálculo, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 4200-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AMÉRICO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Situando a questão, nota-se que o recuperando Anderson Américo de 

Paula cumpre pena pelo cometimento de dos crimes tipificados no art. 213, 

§1º, do CP (hediondo) e art. 180, caput, do CP (não hediondo).

Assim, tenho que o cálculo derradeiro está equivocado quanto à fração de 

inserida de 1/1 - Hediondo Reincidente ao livramento condicional, isso 

porque se o recuperando não for reincidente específico em crimes 

hediondos, poderá fazer jus ao livramento condicional, ante o que dispõe o 

art. 83 , V, do CP, in verbis:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 

pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 

crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente 

específico em crimes dessa natureza.

(...)”

 Ante o exposto, em que pese às partes concordarem com o cálculo de f. 

133, DEIXO de HOMOLOGÁ-LO e DETERMINO a realização de NOVO 

CÁLCULO, aplicando-se a fração correta ao livramento condicional em 2/3 

- Hediondo ao crime previsto no art. 213, §1º, do CP (hediondo).

Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação sobre o 

cálculo aportado aos autos, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e 

CONCLUSOS para deliberação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133567 Nr: 11338-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

Quanto ao arbitramento de honorários dativos, CHAMO o FEITO à ORDEM 

e REVOGO parcialmente a decisão de f. 384. Para tanto, ao Advogado 

nomeado Dr. Eder de Moura Medeiros para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URH nos termos da Tabela da 

OAB/MT. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123867 Nr: 3773-39.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

1. RECEBO o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) nos autos, o que 

faço com espeque no art. 593 do CPP.

2. Caso ainda não apresentada(s), VISTA ao(s) apelante(s) para suas 

razões, sob pena de subida sem elas (art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou 

CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 600 do CPP), ao(s) apelado(s) para 

contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 524 de 802



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140695 Nr: 3842-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR FILISMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

26/11/2018, às 16h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 4200-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AMÉRICO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Execução Número: 4200-07.2014.811.0025

Nome Reeducando: Anderson Américo de Paula

Condenações:

Pena: 1a 0m 0d

Data Condenação: 19/09/2014

Data do Fato: 19/03/2010

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 9a 4m 0d

Data Condenação: 19/09/2014

Data do Fato: 19/09/2014

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Detrações:

 Data Inicial:20/03/2010

Data Final:12/04/2010

Data Inicial:02/08/2011

Data Final:11/08/2011

Remições:

 Quantidade de Dias: 13

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 28

Quantidade de Dias: 13

Quantidade de Dias: 14

Quantidade de Dias: 8

Quantidade de Dias: 7

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 6

Quantidade de Dias: 33

Quantidade de Dias: 6

Data de Prisão Definitiva: 19/09/2014

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 19/09/2014

Data para progressão de regime: 30/01/2020

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 19/09/2014

Data Livramento Condicional: 14/10/2020

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 5a 9m 21d

Pena Cumprida até data Atual: 4a 1m 20d

Data do Término da Pena: 27/07/2024

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 6244-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 169, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 4200-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AMÉRICO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 144, no prazo 

de 05 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137562 Nr: 1618-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado 

ARY ANTONIO DE SOUZA, com fundamento no art. 319 do CPP e APLICO 

as seguintes medidas cautelares:a)COMPARECIMENTO do acusado em 

todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu 

endereço sem comunicação a este Juízo;b)USO DE TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA pelo acusado, bem como BOTÃO DE PÂNICO pela vítima, 

equipamentos que deverão ser obtidos perante a SEJUDH pelo CDP caso 

não haja disponibilidade nesta data em estoque;c) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca de Juína sem prévia comunicação;d) CUMPRIR na 

íntegra as medidas protetivas deferidas nestes autos, em especial a 

proibição de aproximação da vítima e familiares, guardando distância de 

200 (duzentos) metros.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente tais condições, alertando-se das consequências do 

descumprimento e INDAGAR o acusado seu ENDEREÇO EXATO, 

certificando tudo nos autos.Havendo descumprimento pelo(a) 

recuperando(a), DEVERÁ à Equipe de Monitoramento Eletrônico REMETER 

a este Juízo relatório do monitoramento para providências cabíveis.De 

resto, DETERMINO:1. EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas cautelares, inclusive nova 

prisão preventiva.2. INTIMEM-SE o acusado e as testemunhas para 

comparecerem à audiência designada.3. RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.4. Antes da soltura do 

segregado, NOTIFIQUE-SE à vítima desta decisão, nos termos do art. 21 da 

Lei Maria da Penha.5. OFICIE-SE à Polícia Militar para que proceda rondas 

no endereço de residência e local de trabalho da vítima, resguardando-a 

de eventuais descumprimento das medidas protetivas aplicadas em seu 

favor. 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. RAFAEL JERONIMO SANTOS PARA, NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO NOS AUTOS, TENDO EM VISTA TRATAR DE PROCESSO DE 

REUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103918 Nr: 4396-74.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANILTON ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

De proêmio, CHAMO o feito à ORDEM para cancelar a audiência designada 

à f. 68.

Com efeito, noto que a Defesa do acusado apresentou equivocadamente 

defesa preliminar (fl. 62-64), isso por que a instrução processual foi 

encerrada à f. 58.

Assim, INTIME-SE a Defesa do acusado para, no prazo legal, apresentar 

memoriais finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 3784-78.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO ROZENO FILHO, DIVACI 

MARQUES ROZENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3666/MT, 

NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES 

- OAB:4206

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

20/02/2019, às 16h20min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139295 Nr: 2939-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110099 Nr: 2608-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO CRISTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação da advogada do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais de defesa, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95678 Nr: 4002-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 

que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010223-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KELLI CRISTINA RODRIGUES ZACARKIM (EXEQUENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ROBSON ZIMERMMANN RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL ADHARA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010223-56.2016.8.11.0025 Exequentes: Robson Zimermmann Rodrigues 

e outra Executado: Mercantil Adhara Ltda. V I S T O S, Cuida-se de 

execução de título judicial (cumprimento de sentença) intentada com a 
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finalidade de materializar a sentença condenatória exarada nos autos, que 

condenou a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização 

pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços pactuados, 

e a entregar (obrigação de fazer) o contrato de alienação fiduciária do 

veículo para que pudesse a exequente proceder com o registro do bem, 

emissão dos documentos de circulação regular, etc. A rigor, não 

discute-se o pagamento quanto à obrigação de dar quantia certa, 

digladiando-se as partes unicamente sobre a existência ou não de mora 

da devedora no cumprimento da obrigação de fazer. Aliás, alegou a 

demandada a existência de litispendência entre o pedido de cumprimento 

de sentença ora em análise e a ação principal, que originou o aludido título, 

porque nela haveria ordem de manifestação da exequente sobre os 

documentos apresentados pela executada, exatamente para se certificar 

da existência ou não da mora debitoris questionada. Conforme 

manifestado pela embargada, não há que se falar em litispendência na 

hipótese versanda, uma vez que, de fato, a ação originária que se iniciou 

física (cod. 56749), em sede de cumprimento de sentença passou a 

tramitar no âmbito eletrônico (PROJUDI – tombada sob n. 

8010295-77.2015.8.11.0025), mas em paralelo a isso, persistia a 

execução provisória da astreinte, fixada como elemento de coerção do 

cumprimento da obrigação de fazer imposta desde a sentença (entrega do 

contrato de alienação do veículo). Como havia a determinação de que o 

cumprimento de sentença não mais tramitasse em meio físico, a ação 

originaria foi arquivada e aquela inicialmente existente, extinguiu-se pelo 

pagamento da condenação pecuniária, olvidando-se, porém, que havia a 

tal execução provisória da multa pela não satisfação da obrigação de 

fazer, que passou, então, a também ser processada em ambiente 

eletrônico, mas sob nova numeração, gerando a compreensível confusão 

feita pela parte. Esclarecidos os fatos, rejeita-se a alegada litispendência, 

porque a rigor não existe mesmeidade de objeto e de pedidos entre as 

duas execuções de sentença que tramitaram concomitantemente. Dito 

isso, e diretamente ao ponto fulcral da controvérsia, é de se reconhecer 

que há mora no cumprimento da obrigação de fazer, porque o recurso 

inominado não possui efeito suspensivo, e, sendo assim, cabia à 

executada ou depositar o contrato em juízo ou requerer pela via cautelar a 

suspensividade da obrigação enquanto tramitava o seu apelo, e não fez 

nem uma coisa nem outra. Há, ainda, que se reconhecer que a obrigação 

de entregar o contrato foi confirmada em sede recursal, sendo também 

mantida a multa cominatória, e, portanto, se havia comando judicial de 

mérito, condenando a demandada à entrega do documento (cumprimento 

da obrigação de fazer cominada), e com prazo fixado para tanto (10 dias 

da decisão), então o lapso transcorrido entre a ordem e o cumprimento é 

mesmo mora, e justifica a incidência da astreinte. Todavia, a meu juízo e na 

esteira do melhor entendimento sobre o tema, astreintes não transitam em 

julgado e não significam condenação e sim coercibilidade do mandamento 

judicial e, portanto, admitem revisão em seu total, quando se apresentarem 

desarrazoadas ou desproporcionais, verbis: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE FIXA MULTA 

COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 

DO STJ). A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo 

tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de 

que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um 

meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes citados: 

REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 

408.030-RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014” (REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino). No caso em comento, a indenização pelo 

dano sofrido em decorrência da não emissão do CRLV já foi fixada e 

quitada pela devedora, não se-me parecendo razoável que a obrigação de 

fazer, aliás, que o mandamento de coerção para execução da obrigação 

de fazer, se apresente 45,5 vezes maior que a obrigação indenizatória 

principal, justificando a sua minoração, como, argutamente já decidiu a 

Corte Cidadã: “2. No tocante especificamente ao balizamento de seus 

valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da 

tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser 

suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa 

do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido 

em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua 

exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou 

periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das 

circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) 

valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para 

cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e 

de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios 

pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to 

mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e 

mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando 

medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a 

imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o 

apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da 

prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou 

materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da 

medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico 

equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, 

arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele 

tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente 

inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com 

o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, 

seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento 

exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em 

decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas 

de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título 

de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da 

obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em 

consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a 

possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o 

próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da 

obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (STJ, AgInt no AgRg no Agravo Em 

Recurso Especial Nº 738.682 - RJ R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Verbere-se que a questão inicial girava em torno da não 

entrega do contrato autenticado no qual as partes ajustaram a alienação 

fiduciária do bem garantido pelo financiamento bancário, ou seja, de uma 

motocicleta HONDA 125, cujo valor de nota fiscal era de pouco mais de 

oito mil reais, o que já demonstra o quão exagerado é o valor exequendo. 

Destarte, conheço dos embargos à execução, refuto a alegação de 

litispendência e no mérito, reconheço a exigibilidade das astreintes fixadas 

na sentença, mas reduzo o valor da execução, de modo proporcional, ao 

montante do contrato que deu ensejo à demanda, ou seja, R$ 8.917,44. 

Intime-se a executada a depositar o valor total da execução, pena de multa 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC, no prazo de 48h., já que se cuida 

de excussão de multa coercitiva e não execução de valor, autorizando a 

constrição judicial de dinheiro da demandada se não realizado o depósito 

ora determinado. Depositado o montante, expeça-se alvará judicial em 

favor da credora e extinga-se o cumprimento de sentença, pela satisfação 

da obrigação consubstanciada no título exequendo. Sem custas nem 

honorários. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 5 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 009/2018 - C.A.

O(A) Doutor(a) Edna Ederli Coutinho, Meritíssima Juiz(a) de Direito e 

Diretor(a) do Foro da Comarca de Mirassol D´Oeste/MT, no uso de suas 

atribuições legais e, CONSIDERANDO que a Ilustríssima Senhora 

CLAUDENICE DEIJANY F. DE COSTA, Digníssima Vice-Diretora Geral em 

Substituição do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar 

o estágio de estudantes de Nível Médio, aliado a necessidade de auxílio na 

prestação jurisdicional, autorizou, respectivamente, em 27/9/2018, no 

Pedido de Abertura de Processo Seletivo nº 54/2018 (CIA: 

0726514-06.2018.811.0098) esta Comarca a proceder ao processo 

seletivo de recrutamento de estagiários,

1. Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Cadastro de 

Reserva de Estagiários de Nível Médio na Comarca de Mirassol D’Oeste – 

MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, situado na Av. Joaquim Cunha n.595, Bairro Alto da 
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Boa Vista, Mirassol D’Oeste/MT, no período compreendido de 17/10/2018 a 

26/10/2018, no horário das 13h30 às 18h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juiz(a) 

de Direito e Diretor(a) do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001186-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA (ADVOGADO(A))

Raquel Ferreira Diogo (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a ausência de conciliadores no CEJUSC desta 

Comarca e o preceituado no art.334, caput, NCPC, com o fito de evitar 

prejuízo processual, esta Magistrada, nos usos de suas atribuições legais, 

irá realizar a solenidade alhures aprazada. Entrementes, ante o conflito de 

pauta, REDESIGNO para 11 de outubro de 2018 às 15h00min, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEI ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

WAGNER RICCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1000953-04.2018.8.11.0011 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LAUDINEI 

ROCHA DE JESUS Endereço: Zona Rural, s/n, sitio Zumbi dos Palmares, 

CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO dos Procuradores das partes de que foi designada a data 

25/10/2018, às 13hs00min, para a realização do Exame Pericial da parte 

autora a ser realizada pela perita, Drª. Aline Bitencourt de Almeida, bem 

como o Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial. MIRASSOL D'OESTE, 8 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001450-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

JORGE TECEROTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Jorge Tecerotti contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15442827/15442925. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 
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NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada, bem como sua incapacidade para 

atividade laborativa conforme atestados médicos, vislumbra-se do 

requerimento administrativo que fora pedido e concedido o benefício de 

auxílio-doença, e não de aposentadoria por invalidez consoante narrado 

na exordial, e pugnado em sede de tutela antecipada. Assim, restam 

algumas provas imprescindíveis para a concessão do beneficio 

pretendido, conquanto requeira a autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, sem ter feito requerimento administrativo a tanto, mas tão 

somente quanto ao auxílio-doença. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o 

pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM 

nº 5330, que servirá independentemente de compromisso, razão por que 

FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001454-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA GIANINNI DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos após pedido da requerente vertido em 

id nº 15686480, onde requer o aditamento da exordial, com concessão de 

tutela antecipada. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que o autor aditou o pedido formulado na exordial, pugnando pela 

concessão de antecipação de tutela para reestabelecimento do 

auxílio-doença cessado, em tese, indevidamente. In casu, vislumbra-se 

perfeitamente cabível o pleito da demandante, tendo em vista que realizado 

antes da citação da requerida, aplicando-se a sistemática prevista no 

artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcrevo in verbis: “Art. 

329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa 

de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o 

saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 

com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. 

Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de 

pedir”. (grifei). Sendo assim, ACOLHO o pedido posto, deferindo o 

aditamento da exordial. Passo à análise do pleito de tutela antecipada. Por 

perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos de 

id nº 15449328, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar 

das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. Já no que se 

refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente, demonstrada, diante da autora ter recebido benefício até o 

mês de julho do corrente ano, não sendo contestada pela demandada. 

Dessa forma, sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora 

merece a restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 

59 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já 

expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. INTIME-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23650 Nr: 958-63.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos em Correição.

De pronto, na toada da manifestação da exequente vertida às fls. 219/224, 

ALTERE-SE a capa dos autos, bem como o Sistema Apolo para fins de 

atualizar o nome da parte requerida para BORASCA FERREIRA & 

FERREIRA LTDA-ME (fls.222/223).

DEFIRO o pedido de fls. 221, alínea “b”, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD de bens em nome do executado, inscrito no 

CPF/CNPJ nº 02.433.758/0001-49. Se frutífera a localização de veículos 

em nome dos executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação 

do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 
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tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a consulta reste infrutífera, à apreciação dos demais pedidos. 

Justifica-se a ausência de análise dos referidos pleitos na oportundiade, 

visando evitar diligências desnecessárias por este Juízo, bem como 

visando resguardar o princípio da menor onerosidade do executado.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249651 Nr: 2881-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Salvioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Rodrigues Salgueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a juntada de procuração às fls. 45, PROCEDAM-SE às 

alterações junto ao Sistema Apolo e Capa dos Autos.

No mais, CONCEDO vista dos autos à parte autora, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2625-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Milan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Partilha de Bens c/c pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por Paulo Domingos da Silva, em desfavor de Helena Milan dos 

Santos, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/30.

Sessão de Mediação e/ou Conciliação à fl. 33 a qual restou infrutífera.

Designada nova data para a solenidade, procedeu-se a nomeação de 

advogado dativo à requerida, logo em seguida as partes entraram em 

acordo, e na oportunidade pediram pela homologação do acordo (fl.79).

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, no tocante 

ambas as partes SUSPENDO sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que 

beneficiários da Justiça Gratuita.

Considerando a nomeação de advogado dativo para defender os 

interesses arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos 

valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro 

reais e setenta e dois centavos), devendo ser expedida a competente 

certidão de honorários advocatícios.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254815 Nr: 5524-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCG, FJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, DEFIRO o pedido de fls. 141/143, razão pela qual 

DETERMINO a constrição online das contas do executado no valor 

exequendo, via sistema BACENJUD.Independentemente do resultado, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 20 de setembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182437 Nr: 1378-24.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Kuhne Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...)Assim, intime-se o embargante, na pessoa de seu advogado, para que 

comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, atentando-se a 

Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei.Recolhidas as custas, voltam-me os autos conclusos para análise do 

pleito de fls. 312/314.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 579/585, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 2.892.437,31 (dois milhões e oitocentos e 

noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um 

centavos), observando CPF: 130.181.598-53, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 199169 Nr: 6612-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhães - 

OAB:19.979/0

 (...)Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado.Dando regular prosseguimento ao feito, passo a 

analisar o pleito de penhora.DEFIRO o pedido de fl. 48/51, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 6.218,46 (seis mil, 

duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 292.994.101-10, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.(III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.(V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26631 Nr: 2962-73.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2962-73.2006.811.0011 Código 26631

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Batista de Jesus

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Batista de Jesus, Cpf: 

56769709104 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Av. 

Amadeu Teles Tamandaré, Nº 973, Qd. 59, Lt. 04, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30777 Nr: 1257-69.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debrandes Clementino da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1257-69.2008.811.0011 Código 30777

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Debrandes Clementino da Rocha

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Debrandes Clementino da Rocha, Cpf: 

27252787168, Rg: 145.170 SSP MT Filiação: Antonio C. da Rocha e de 

Adelice de º Vilela Rocha, data de nascimento: 29/05/1902, brasileiro(a), 

natural de São joão das duas pontes-SP, Endereço: Rua Walbert Louisi da 

Silva, Nº 37, Bairro: Loteamento Joquim Cunha, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 
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sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115900 Nr: 3768-69.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Prado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3768-69.2010 .811.0011 Código 115900

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Adão Cesar

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gislaine Prado Rodrigues, Cpf: 

93491417104 Endereço: Rua Principal S/n, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30393 Nr: 1126-94.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1126-94.2008 .811.0011 Código 30393

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Adão Cesar

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adão Cesar, Cpf: 10613080149, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua São Judas Tadeu, Nº 110, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1126-94.2008 .811.0011 Código 30393

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Adão Cesar

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adão Cesar, Cpf: 10613080149, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua São Judas Tadeu, Nº 110, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2880 Nr: 509-23.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho, IZABEL 

PRESQUILIARE GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 509-23.1997.811.0011 Código 2880

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Usinas Itamarati S A

PARTE REQUERIDA: Jose Gimenes Sobrinho e outro

INTIMANDO(A, S): Exequente: Usinas Itamarati s/aInscrição Estadual: 

15.009.178/001-, brasileiro(a), Endereço: Fazenda Guanabara, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Nova Olímpia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 232,20 ( Duzentos e trinta e dois Reais e vinte 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 
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Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29432 Nr: 72-93.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Divino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Jaó Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A, Empresa Transnico Com. e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:, Marcelo de Oliveira - OAB:11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Luciano dos Santos - 

OAB:4105, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, Otavio 

Fernando de Oliveira - OAB:12.101 / B

 (...)Por todo o exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a 

decisão de fls. 628/629-v, ante a ausência de legitimidade da empresa 

Tranporte Jaó em promover cumprimento de sentença.Consequentemente, 

revogo a decisão de fls. 759/761, razão pela qual DETERMINO que seja 

expedida carta precatória à Comarca de Paranaíba/MS para desconstituir 

a penhora realizada no rosto dos autos de inventário de Nocomedes 

Garcia de Sousa Junior, eis que não mais subsiste crédito em favor da 

empresa Transportes Jaó.Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263742 Nr: 3492-57.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há consta o valor da causa, estando 

assim ausente o requisito previsto no art. 319, V do CPC.

 Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257405 Nr: 640-60.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Odair Roncoleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham ficado conclusos 

após audiência para prolação de sentença, verifico que o laudo pericial 

não se encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, ou seja, o perito 

nomeado juntou laudo pericial incompleto às fls. 66/67, porquanto não 

tenha respondido os quesitos das partes às fls. 12/13 e fls.48/49.

À vista disso, DETERMINO a intimação do profissional nomeado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a omissão ora apontada.

Após, DIGAM as partes em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste - MT, 04 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27328 Nr: 1258-88.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

José Clayton de Freitas, Alvaro Navarro Rodrigues, Gianne Seawright 

Rowe, Joelma Seawright Rowe Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos em correição.

Analisando o teor do petitório de fls. 351/353, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 344.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão de fls. 337/337-v.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 8 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4993 Nr: 194-87.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Ferreira Bassitt, João Bassitt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvarez de Campos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, JOÃO 

BASSITT NETO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que apesar do teor da certidão 

de fl. 752 o ofício de fls. 740 não obteve resposta até o presente 

momento, mas tão somente aportou resposta ao ofício de fls. 741 que 

solicitou providências quanto ao cumprimento da carta precatória que foi 

enviada para efetivação da penhora no rosto dos autos de inventário.

Assim sendo, DETERMINO que seja solicitada resposta acerca do 

cumprimento do ofício de fl. 740, bem como solicitadas informações 

acerca do atual estágio processual do inventário.

Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para que acoste aos autos cópia 

da matrícula dos bens que pleiteou que sejam penhorados, a fim de 

analisar a possibilidade de tal ato.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 173443 Nr: 4541-46.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior, Gerson Clementino 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco e Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECSANDRO ANTONUCCI 

SILVEIRA - OAB:159372 S/P, ELIZETE APARECIDA O.SCATIGNA - 

OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.ISENTO custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.Com o 

trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 4 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3725 Nr: 15-13.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo Ferreira Souto, Riolando Correia Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 INTIMAR o procurador da parte a exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Conforme r. decisão de fls. 320,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237403 Nr: 1465-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciana da Silva Pinto, Marciana da Silva Pinto 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte a exequente para indicar bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III, §1º, do CPC. Conforme r. decisão de fls. 76. 

Tambémdisponivel no site do TJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238485 Nr: 2027-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo 15(quinze)dias. Conforme r. decisão de fls. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245502 Nr: 816-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Maria Francisco, Valdecir Ribeiro da 

Silva, V. Ribeiro da Silva & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para indicar bens paasíveis de 

penhora, no prazo 15 (quinze) dias, sob penas de suspensão, no termos 

do art. 921, III, paragrafo 1ª , do CPC.Conforme r. decisão de fls. 70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28570 Nr: 2450-56.2007.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Roberto Darian Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, 

Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que se manifeste nos 

autos. Acerca do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

TANIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos n°. 1001555-92.2018.8.11.0011 Vistos em 

correição. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por TANIA PEREIRA DA 

SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15788042/15788053. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos de 

id nº 15788053, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar 

das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. Já no que se 

refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente, demonstrada, diante da juntada de comprovantes de 

contribuição (CNIS e CTPS) de id nº 15788049 e 15788050. Dessa forma, 

sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

implantação do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergada a implantação do 

benefício de auxílio-doença somente para aquele momento, já que se trata 
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de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência 

reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o 

arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância 

do fundamento em que se baseia o pedido e o fundado receio de 

ineficácia do provimento final. Ante o exposto, presentes, em primeiro 

exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que implante o 

beneficio de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse 

juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIANES FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos n°. 1001552-40.2018.811.0011 Vistos em 

correição. Cuida-se de “AÇÃO SUMÁRIA PREVIDENCIÁRIA C.C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” 

proposta por VIANES FEITOSA DA SILVA contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão 

pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a 

parte autora preencheria as condições para percepção do benefício 

pretendido. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15771381/15771496. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do CPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 15771389 e 15771385, verifica-se a 

necessidade de o Autor se afastar das atividades laborais, ante a doença 

neurológica a que está acometido. Já no que se refere à qualidade de 

segurado, tal também resta, ainda que sumariamente, demonstrada, diante 

do fundamento da decisão que indeferiu a continuidade da prestação do 

benefício, pautando-se apenas na inexistência de incapacidade laboral 

conforme se extrai do id nº 15771381. Dessa forma, sob a ótica de um 

juízo de cognição sumária, a parte autora merece o reestabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergada a implantação do 

benefício de auxílio-doença somente para aquele momento, já que se trata 

de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência 

reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o 

arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância 

do fundamento em que se baseia o pedido e o fundado receio de 

ineficácia do provimento final. Ante o exposto, presentes, em primeiro 

exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que reestabeleça o 

beneficio de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse 

juízo. Registre-se que por se tratar de demanda cujo direito se refere ao 

exercício de labor rural, as determinações jurisprudenciais são assentes 

na necessidade de designação de solenidade para descortinar a 

qualidade de segurado. Todavia, no caso dos autos, a qualidade de 

segurado é inconteste, porquanto o indeferimento da autoridade 

administrativa ter se desencadeado pela constatação de suficiência 

laboral. No mais, NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 

5330, que servirá independentemente de compromisso, razão por que 

FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001559-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NESCI SILVESTRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISUZIANE FLORES DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001559-32.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

NESCI SILVESTRE RÉU: GEISUZIANE FLORES DO NASCIMENTO Vistos em 

correição. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil, bem como 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita. Pois bem. A autora persegue a 

liminar de expedição de mandado de reintegração. Todavia, a demanda 

versa sobre direito possessório e ao Juízo incumbe prudência redobrada, 

principalmente na análise do acervo probatório. Assim sendo, vê-se que a 

documentação apresentada na inicial (ID n.15808554), por si só, não se 

mostra suficiente para autorizar o almejado pronunciamento judicial, razão 

porque conforme determinação da e. Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso em seu art. 1.196[1], POSTERGO a análise do 

pedido liminar e DESIGNO audiência de justificação para o dia 22/11/2018 

às 14h30min, devendo a parte autora trazer testemunhas 
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independentemente de intimação. CITE-SE a demandada para 

comparecimento à audiência, cientificando-a de que o prazo para 

contestar a ação, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não 

a medida liminar. Ciência ao MPE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro 

de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] A 

apreciação de medidas liminares em ações possessórias será precedida, 

em regra, da realização de audiência de justificação, salvo se a 

documentação apresentada se mostrar suficientemente robusta e segura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001039-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS FUZARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001039-72.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NEEMIAS FUZARO Vistos em correição. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, donde persegue a apreensão do bem alienado 

devido ao inadimplemento do financiamento, em face de NEEMIAS 

FUZARO, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a parte autora informou o desinteresse no prosseguimento da 

demanda, oportunidade em que pugnou pela extinção (id. 15787673). 

Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, visto 

que perseguia a apreensão do bem em posse do Requerido. Todavia, 

informou a realização de composição amigável. Deste modo, considerando 

que se quer houve a angularização processual, a homologação não 

ocasionará cerceamento de defesa, tampouco eventuais nulidades. Nesse 

diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. PROCEDA-SE à baixa de eventual 

BLOQUEIO JUDICIAL/RENAJUD constante no prontuário do veiculo. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, do CPC. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT[1]. Considerando a 

desistência do prazo recursal, declaro o trânsito em julgado da presente 

decisão, de modo que se remetam os autos ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] Art. 317. Os servidores deverão manter em local 

adequado e seguro, devidamente ordenados, os livros e documentos da 

secretaria, respondendo por sua guarda e conservação. § 4º Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARLY CARDOSO DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001540-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLY CARDOSO DE SA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Assistencial Deficiente com Pedido de Tutela de Urgência 

manejado por Marly Cardoso de Sá em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, colimando adquirir benefício que acredita fazer jus, ocasião 

em que a inicial veio instruída com os documentos que acredita serem os 

necessários para o fim a que se presta a ação. Com a inicial vieram os 

documentos em ID nº 15733850. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão 

de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 

334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado 

de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 
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menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo 

legal, certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ERLI VALERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000650-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ERLI VALERIANO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de ação de 

aposentadoria rural por idade manejada por Erli Valeriano da Silva em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados. Com a inicial vieram os documentos anexados nos ID nº 

1347593, 13475967, 13476024 e 13476056. A inicial foi recebida no ID nº 

13883542. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

nº 14504282, alegando, inicialmente, a prejudicial de mérito referente a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica encartada no ID nº 1508333. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, verifico 

que razão não lhe assiste, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

no dia 19 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 04 de 

junho de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. 

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

outubro de 2018, a realizar-se às 15h30min, devendo as partes depositar 

o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 

450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte 

autora. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em correição. Cuida-se de ação previdenciária para concessão de 

pensão por morte manejada por Carmem de Oliveira Lima em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados. Com a inicial vieram os documentos anexados no ID nº 

13362154. A inicial foi recebida no ID nº 14051775. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID nº 14506652, alegando, 

inicialmente, a prejudicial de mérito referente a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Acoplou documentos no ID nº 14506666. Réplica encartada no ID nº 

15083439. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. No caso sub judice, denoto que pedido de 

pensão por morte fora postulado pela autora administrativamente em 03 de 

dezembro de 2010 (ID nº 13362443), enquanto o ajuizamento da ação se 

deu em 23 de maio de 2018, ou seja, após o transcurso do lapso temporal 

de 08 (oito) anos. Desse modo, verifico que, de fato, houve a ocorrência 

de prescrição, uma vez que restou comprovado o lapso temporal, 

deveras, extenso entre o pedido administrativo e o ajuizamento da ação. 

Nesse ínterim, mister destacar o entendimento esposado pelo e. Tribunal 

Regional Federal da 5º. Região referente a ocorrência da prescrição 

quinquenal: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O 

QUINQUENIO LEGAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. POSTERIOR 

PEDIDO JUDICIAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. CELETISTA. 

APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES 

ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. PRESUNÇÃO LEGAL. PPP E 

LAUDO TÉCNICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS 

DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Uma vez indeferido o pleito 

de concessão do benefício de aposentadoria especial na via 

administrativa e proposta ação mais de cinco anos após negado, 

configurada a prescrição de fundo de direito. 2. Apesar da ocorrência da 

prescrição do fundo de direito, nada impede a realização de novo pleito 

perante o Poder Judiciário. Apenas, caso concedido o benefício, serão 

devidas as parcelas apenas a partir do ajuizamento da ação. 3. Apelante 

que postulou a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

especial, uma vez que prestou serviço por mais de 25 (vinte e cinco) anos 
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em condições especiais, sob o regime celetista. 4. O período especial de 

01/03/1979 a 13/10/1996 já foi reconhecido administrativamente pelo INSS, 

portanto, incontroverso. 5. Prova do caráter especial das atividades de 

eletricista, que estão em consonância com o item 1.1.8, do Decreto 

53.831/64, prevalecendo a presunção legal decorrente do exercício da 

atividade profissional, e pela existência dos contratos anotado em CTPS, 

(fls. 31, 38 e 41), do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (fls. 53/57) 

e do Laudo Técnico Pericial -fls. 58/59-, que são suficientes para 

comprovar a exposição a fatores de risco (acidentes por choque elétrico), 

de modo contínuo e permanente, no período de 14/10/1996 a 25/04/2007, 

quando então empregado da CHESF. 6. Tempo de serviço que o Autor 

demonstra ter exercido que é suficiente -mais de 25 anos-, para a 

concessão de aposentadoria pleiteada. 7. O termo inicial do pagamento do 

benefício deve ser a do ajuizamento da ação. Juros moratórios e 

honorários advocatícios mantidos, como fixados na sentença, nos termos 

do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, respeitado o decidido nos autos das 

ADI¿s nº 4357/DF e nº 4425/DF, e em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, observado o disposto na Súmula 111/STJ. Apelação e 

Remessa Necessária providas em parte, apenas para fixar, como termo 

inicial do benefício, a data da propositura da ação. (TRF-5 - AC: 

8010242920134058300 , Relator: Desembargador Federal Geraldo 

Apoliano, Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma) (original sem 

destaque) À vista do exposto, reconheço a prescrição quinquenal, razão 

pela qual, determino que serão devidas apenas as parcelas a partir do 

ajuizamento da ação, ou seja, 23/05/2018. Dando prosseguimento ao feito, 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. 

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

outubro de 2018, a realizar-se às 16h00, devendo as partes depositar o 

rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 

450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte 

autora. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE VIEIRA DE MATOS MARINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001401-74.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): IONICE VIEIRA DE MATOS MARINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Concessão de Auxílio Doença c/c Tutela de Urgência e Evidência, 

postulada por Ionice Vieira de Matos Matini, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Aportou-se aos autos petição de id nº 15483191, no qual a douta 

advogada requereu o arquivamento do presente feito em razão de ter 

distribuído esta demanda no cadastro de procuradora municipal, quando 

deveria ter distribuído como advogada. Como se denota dos fatos a 

extinção do feito é a medida adequada à ser aplicada ao presente caso 

tendo em vista que, conforme informado pela advogada em manifestação, 

o setor do PJE orientou a mesma a solicitar o arquivamento destes autos 

pois não é possível alterar o cadastro. Em face do exposto, com espeque 

no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORTE MARIM (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001507-36.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CORTE MARIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Compulsando-se os autos verifica-se que o 

douto causídico não juntou o comprovante de residência em nome da parte 

autora. Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, 

determino a intimação do advogado da parte requerente, para que emende 

a exordial regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) 

de(as) residência(s) atualizado e em nome do autor ou, caso não seja 

possível, esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser 

juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ GABRIEL MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001093-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SIMONE APARECIDA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Considerando-se o protesto genérico, 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua pertinência, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000558-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em correição. 

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos arts. 354 (extinção do processo) e 355 (julgamento antecipado da 

lide) do Novo Código de Processo Civil. Assim, no termo do art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil passo ao saneamento do feito e análise 

das provas a serem produzidas. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas. Compulsando 

atentamente a peça contestatória ofertada no ID nº 15281771, verifico que 

foram alegadas preliminares, razão pela qual passo a análise. Inicialmente, 

com relação a preliminar de ausência de requerimento 

administrativo,vislumbro que não merece amparo, haja vista que o 

presente pedido é assegurado pela Constituição da República, mormente 

em seu art. 5.º, XXXV, que estabelece a inafastabilidade do Poder 

Judiciário. Havendo, portanto, eventual ameaça de lesão a direito, cabe 

aos cidadãos pleitearem seu resguardo junto ao Poder Judiciário, que 

detém tal função. Desta feita,REJEITO a preliminar suscitada. No que tange 

a preambular de ausência do laudo do IML arguida pela demandada, 

registro que não merece guarida, porquanto há nos autos outros 

documentos suficientes para demonstrar a relação de causa e efeito, tais 
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como: o boletim de ocorrência, o prontuário médico e o laudo de 

atendimento médico que atestam que o requerente esteve em 

acompanhamento ambulatorial em razão de ter sido vítima de acidente de 

trânsito. Outrossim, consigno que a Lei nº. 6.194/74 que rege o seguro 

DPVAT não faz menção acerca da imprescindibilidade do laudo de 

avaliação da lesão sofrida ser realizado apenas pelo Instituto Médico Legal 

– IML, com exclusão da possibilidade de perícia judicial. A propósito, no 

artigo 5º, caput, §§3º e 5º, assim preceitua: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

(...) § 3º Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito 

entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de 

necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, 

independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou 

da jurisdição do acidente. (...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição 

do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 

90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e 

quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. Nesse sentido, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE 

O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA 

– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente 

de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. 2. Nos termos do art. 85, §11, 

do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários 

anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal. (Ap nº. 64457/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, 

TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, julgado em 19/09/2017, DJe de 27/09/2017) Dessa 

maneira, a sua ausência da juntada do Laudo do IML não constitui óbice 

para a comprovação do acidente e dos danos causados, haja vista que 

podem ser aceitas outras provas, razão pela qual RECHAÇO a presente 

preliminar. Por fim, no que se refere a prejudicial de mérito aventada pelo 

requerido consistente na prescrição da pretensão, pontuo que razão não 

lhe assiste, haja vista que a parte autora ao proceder com a confecção da 

petição inicial asseverou que a data do acidente ocorreu em 24/12/2014, 

quando em verdade é 27/05/2017, ou seja, por um lapso da causídica fora 

registrado uma data estranha aos fatos narrados na exordial, tratando-se, 

portanto, de um mero erro material na lavratura da peça madrugadora. 

Outrossim, corroborando com a informação prestada na impugnação à 

contestação referente ao equívoco da data consignada, verifico que os 

documentos anexados no ID nº 13266012 e 13266132 robustecem e 

confirmam a versão narrada pela causídida. Desse modo, tendo em vista 

que não há falar em prescrição, repilo a preambular. Não havendo outras 

preliminares, nulidades ou irregularidades a serem corrigidas, declaro o 

feito saneado, remetendo-o a fase instrutória. O ponto controvertido da 

lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de 

trânsito e o grau de invalidez. As partes protestaram genericamente por 

provas e assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem 

deferir a perícia médica, a prova documental e a prova testemunhal, 

devendo a Secretaria observar, independentemente de despacho, o que 

dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo Civil, abrindo vista 

à parte contrária para manifestação, pelo prazo de quinze dias. Em face 

da perícia requerida, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 

50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial. Com a juntada do 

laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001431-12.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (“GRANDE 

INVALIDEZ”) manejada por APARECIDA DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando a majoração do valor do seu benefício em 25% 

(vinte e cinco por cento), em razão da necessidade de acompanhamento 

constante de terceiros. Com a inicial vieram os documentos, conforme id 

nº 15362271. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentada a peça contestatória, certifique-se a 

tempestividade e na sequência, dê-se vista dos autos a parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por oportuno, dando 

prosseguimento a instrução processual, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Determino ainda que a Assistente 

Social do Juízo realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo social 
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no ambiente familiar da requerente, devendo trazer aos autos o 

competente relatório, para se aferir a real necessidade da percepção do 

benefício pleiteado. Com a juntada do laudo médico pericial e o relatório 

social, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA PESSOA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001511-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO PEREIRA PESSOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por Paulo Pereira Pessoa contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos, conforme id nº 15257763. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com estenose (da valva) 

aórtica (CID I-35.0); estenose (da valva) aórtica com insuficiência (CID 

I-35.2); insuficiência cardíaca congestiva (CID I-50.0); insuficiência (da 

valva) aórtica (CID I-35.1); - aterosclerose da aorta (CID I-70.0); aneurisma 

da aorta torácica (CID I-71.2), sem menção de ruptura; estenose mitral (CID 

I-05.0); hipertensão essencial (primária) (CID I-10.0); e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em continuar 

fornecendo o aludido benefício na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 09 de maio de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 540 de 802



jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO TROSDOLF (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001380-98.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE ADRIANO TROSDOLF RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por José Adriano Transdolf contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos, conforme id nº 15257763. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Esquizofrenia Paranoide 

(CID 10 F 20.0); e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 30 de abril de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 
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para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001388-75.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA CAROLINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Compulsando-se os autos 

verifica-se que o douto causídico juntou aos autos o comprovante de 

residência em nome de terceiro e que não condiz ao endereço descrito na 

petição inicial, procuração e declaração de hipossuficiência (id nº 

15275528, 15275533 e 15275847 respectivamente). Constituindo este, 

documento indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, previstos nos artigos 319 e 320, NCPC, determino a intimação do 

advogado da parte requerente, para que emende a exordial regularizando 

o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) 

atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, esclareça o 

seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LUCAS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001448-48.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS LUCAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, a parte autora requer a tutela específica consistente em obrigação de 

fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado em sede de 

antecipação de tutela. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do CPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Em suma, a parte 

autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de maneira 

robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer esta 

Magistrada, porquanto a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da suposta 

concessão do benefício clamado pela parte requerente. À luz do exposto, 

INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao 

não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentada a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Superado o 

prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise 

da necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. 

Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e Datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ELIDIA MARZOCHI ULIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001426-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELIDIA MARZOCHI ULIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, a parte autora requer a tutela específica consistente em obrigação de 

fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, 

os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 

497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 
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momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MADALENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001420-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLARA MADALENA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. De proêmio, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica consistente 

em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001413-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUEIDE APARECIDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por Sueide Aparecida da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão 

pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a 

parte autora preencheria as condições para percepção do beneficio 

pretendido. Com a inicial vieram os documentos, conforme id nº 15324000. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com compressões das raízes 

e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais (CID G 

55.1); transtornos dos discos intervertebrais (CID M 50.0); deformidade(s) 

do(s) dedo(s) da(s) mão(s) (CID 20.0); fibromialgia (CID M 79.7); mialgia 

(CID M 79.1); e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 543 de 802



exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 17 de maio 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JESUS JOSE VICENSOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001458-92.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JESUS JOSE VICENSOTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Compulsando-se os autos, verifico 

a necessidade de o douto causídico atualizar documentos juntados aos 

autos em id nº 15460925, tendo em vista estar datado nos anos 2015 e 

2017. Constituindo estes, documentos indispensáveis ao preenchimento 

dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, 

determino a intimação do advogado da parte requerente, para que emende 

a exordial atualizando estes documentos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

EVA MARIA RODRIGUES GAMERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000804-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVA MARIA RODRIGUES GAMERO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação 

de Aposentadoria Por Idade Rural manejada por Eva Maria Rodrigues 

Gamero em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados. Com a inicial vieram os documentos (id nº 

13916930 e anexos). A inicial foi recebida no ID nº 13933328. 

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (id nº 

14480231), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Réplica anexada no ID nº 14852967. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu 

como prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o 

pedido de concessão de aposentaria por idade rural no dia 08 de maio de 

2018 e o ajuizamento da ação se deu em 29 de junho de 2018, ou seja, 

não há falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, a realizar-se às 16h15min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001543-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDERSON DA COSTA ORTEGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORENO NEVES (RÉU)

 

Vistos em correição; Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Designo audiência de conciliação ou de 

mediação para o dia 8 de novembro de 2018, às 14h30min. Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datada e assinada digiltamente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001463-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. P. (REQUERENTE)

L. G. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação e/ou 

mediação designada para o dia 30 de outubro de 2018, às 16h00, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

EDSON GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000999-90.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão juntada no ID nº 

15266317, em que atesta o decurso do prazo para o recolhimento das 

custas processuais sem a devida manifestação da parte autora, EXTINGO 

o presente feito, sem a resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, haja vista que o recolhimento das custas e 

despesas processuais iniciais é pressuposto para a regularidade formal 

do processo. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, se existentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000734-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000734-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS ROSA SILVA Vistos em correição. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BV Financeira S/A 

CFI em face de Carlos Rosa Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme petitório anexado no ID de nº 15504258, verifica-se a 

perca do objeto da presente demanda, em razão do pagamento 

administrativo das parcelas que ensejaram a mora. Em face do exposto 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com espeque no 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver. Após o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001366-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA BINDANDE (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001366-17.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DAIANE DA SILVA BINDANDE REQUERIDO: CASTELAO 

SUPERMERCADO LTDA Vistos em correição. Trata-se de Habilitação de 

Crédito Trabalhista proposta por Daiane da Silva Bindande, em face de 

Castelão Supermercado LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio de sua resolução de nº 03/2018/TP, prevê que os incidentes 

presentes ou futuros dos autos físicos deverão continuar tramitando 

fisicamente[1]. Deste modo, tendo em vista que tramita nesta Vara a Ação 

de Recuperação Judicial de nº 3634-95.2017.811.0011, código 251167 em 

face do Castelão Supermercado, necessário se faz que os presentes 

autos sejam distribuídos fisicamente por dependência. Ante o exposto, 

determino que o douto causídico redistribua a presente demanda 

fisicamente a fim de dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado 

e Assinado Digitalmente) [1] Art. 62. Os autos físicos, incluindo seus 

incidentes presentes ou futuros, objeto de redistribuição para unidades 

jurisdicionais que utilizam o Sistema PJe, deverão continuar tramitando 

fisicamente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001143-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

J. L. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001143-64.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GILSON RIBEIRO DA SILVA Processo: 

1000454-20.2018.8.11.0011. Vistos em correição. Defiro o pedido 

formulado no ID nº 15257077, razão pela qual concedo a parte autora o 

prazo de 40 (quarenta) dias para que cumpra integralmente a decisão 

proferida no ID nº 14767582. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. Cumpra-se. Mirassol 

D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juízo de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205392 Nr: 1078-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSC, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos o número 

do CPF do menor Arthur Cardoso com urgencia para posterior expedição 

do Alvara Eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 3302-70.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 151010 Nr: 201-59.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe seus dados 

bancários bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168662 Nr: 3522-05.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvano Domingos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para que informe seus dados bancários 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170900 Nr: 3931-78.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria das Neves Pereira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171083 Nr: 4022-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Longo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143921 Nr: 3598-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 72734 Nr: 806-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Joaquim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 72734 Nr: 806-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Joaquim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 546 de 802



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 161828 Nr: 3534-19.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Contardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145417 Nr: 4055-95.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferro Forte Comércio de Ferragens Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato César Martins Cunha 

- OAB:12.079

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21160 Nr: 1332-16.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 185, cujo 

teor transcrevo:" Considerando o teor da petição de fl. 184, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11124 Nr: 1684-76.2002.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Basilio de Oliveira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimar o advogado do exequente para que informe seus dados bancários 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6707 Nr: 1885-39.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Frigo Andreto Madeiras - ME, Valdecir Frigo 

Andreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Juel Prudencio Borges - OAB:3838, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 213, cujo teor transcrevo:"Os presentes autos foram desarquivados 

em virtude da Correição Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça nesta Segunda Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de 

eventual superveniência do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226490 Nr: 5098-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micheli Carla de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 76, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do 

Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165279 Nr: 2733-06.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucélia da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 117, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28326 Nr: 2177-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 
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bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 1173-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Peres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 151, cujo teor 

transcrevo:”"Conforme se infere à fl. 150, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237775 Nr: 1659-72.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenei Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 Intimar o advogado da parte autora para apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232271 Nr: 3164-35.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 114, cujo 

dispositivo transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212938 Nr: 2537-65.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZABETHE MARTINS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117190 Nr: 3705-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oba Oba Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256194 Nr: 138-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112831 Nr: 3407-52.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe seus dados 

bancarios bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197974 Nr: 4103-83.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeir Mendes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar a advogada do embargado para que informa seus dados 

bancarios bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181055 Nr: 1165-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aracina Souza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244282 Nr: 191-39.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Moraes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 
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OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 133, cujo teor 

transcrevo:"Trata-se de Ação de cumprimento de sentença propostos por 

Ana Paula de Moraes Batista em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados, visando a satisfação do 

débito reclamado.

 Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 132.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, motivo pelo qual presume-se que a 

mesma concorda com o cálculo apresentado e, necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 125, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 17.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224107 Nr: 4357-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Issao Ono, Ítalo Celso Marcucci, Jair Cardoso 

Carnielo, Nazima Therezinha Gattaz Marcucci, Jose Carlos Marconato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que efetue o pagamento dos 

valores remanescentes, conforme pedido e documentos de fls. 374/380, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174554 Nr: 4790-94.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda dos Santos Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179390 Nr: 879-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFM, Dione Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186576 Nr: 2144-77.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Batista Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211200 Nr: 2216-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Paulo Viscovini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar a advogada do embargado para que informe seus dados 

bancários bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de citação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250924 Nr: 3495-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 13:45 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248981 Nr: 2601-70.2017.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Correa das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 13:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251625 Nr: 3895-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 13:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251199 Nr: 3650-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Bonfim Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da requerente de que foi designado para o dia 

06/12/2018 as 13:30 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212902 Nr: 2529-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 108, cujo 

teor transcrevo:" Analisando-se atentamente o feito, constata-se que 

objeto da petição de fls. 155/157 fora afetado pelo STJ no Tema 979, em 

que há determinação de “suspensão do processo de todos os processos, 

individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e tramitem em 

território nacional, nos termos do 1.037, II, do CPC/2015” (Decisão 

publicada no DJE de 16/08/2017), in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES 

RECEBIDOS DE BOA-FÉ. EM RAZÃO DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA, MÁ 

APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. 1. Delimitação da controvérsia: Devolução ou não de valores 

recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de 

interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da 

Previdência Social. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e 

seguintes CPC/2015 e art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 

24, de 28/09/2016”.

Diante do exposto, considerando-se que o processo em voga traz em seu 

bojo a discussão a respeito da devolução dos valores recebidos em razão 

da tutela antecipada, sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 979 do STJ, 

afetado para ser discutido em sede de Recuso Repetitivo, determino 

suspensão do processamento da presente demanda até que o STJ decida 

o tema em questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249270 Nr: 2716-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

petições de fls. 56/57 e 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179785 Nr: 932-21.2013.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rildo Anderson Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sebastião Lino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos as certidões 

negativas fornecidas pela SEFAZ/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236615 Nr: 1046-52.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S Comércio de Motos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

carta precatória devolvida de fls.72/75, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252015 Nr: 4082-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulalia Vitorazzi - MEI, Eulália Vitirazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acerca da 

referida contraproposta devolvida de fls. 81, no prazo de 10 (dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000844-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. De proêmio, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte 

autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da 

pericia médica. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Edital

EDITAL N. 008/2018-GAB - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO 

RESERVA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

* O Edital n° 008/2018-GAB completo,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-50.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU TELES TAMANDARE (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

CERTIDÃO Considerando que a parte autora/impugnada apresentou sua 

impugnação aos embargos, consoante Id. 15766072, procedo com a 

intimação da parte impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos da R. Decisão de Id. 15447244. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 08 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Vistos. DEFIRO o pedido vertido em id nº 13536675, de modo que SE 

EXPEÇA ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Poconé-MT, com o 

fito de informar a existência de bens em nome do executado. Ademais, 

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para a requerente diligenciar quanto 

outros bens passíveis de penhora, após o qual a intime para pugnar o que 

direito, sob pena de extinção anômala. Empós, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-29.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO FILIPIN JUNIOR (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI (ADVOGADO(A))

TAPAJOS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRACARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CERTIDÃO Certifico que procedo com expedição de intimação da parte 

autora para comparecer nesta Secretaria, a fim de retirar a Certidão 

deferida pela R. Decisão de Id. 15736746, bem como para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos desta. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 08 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Certifico que através desta, procedo com a intimação do advogado da 

parte autora da expedição do alvará de levantamento de valores 

depositados em conta judicial nº442079-9, juntado no ID. 15807249 dos 

presentes autos, bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear 

aos autos documento informando o efetivo tratamento da paciente .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-15.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ODILA DELGADO (REQUERENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440835-7, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15158637, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARBOSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LEILAINE PRATES RODRIGUES (REQUERIDO)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440838-1, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 13206357, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MOISES VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440844-6, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15178307, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15743046, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL PAIVA BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15797019, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32846 Nr: 3425-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Albuquerque Coelho Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Certifico que procedo com a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito, ante o retorno 

de resposta acerca dos ofícios expedidos, tudo em conformidade com R 

Decisão de fls. 155.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 78671 Nr: 1960-63.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delza Rodrigues Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Andorinha Transportes Ltda, 

Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Moacyr Pinto Júnior - 

OAB:7.585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT, VALDEMIR DA 

SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Vistos.

De ante o teor de fl.269, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

 ÀS POVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/11/2018, às 

15h10min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263025 Nr: 3144-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 552 de 802



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hamilton lobo mendes filho 

- OAB:10791

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar a defesa preliminar 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 4844-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Figueiredo de Souza Tolda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Frente ao exposto, com espeque no artigo 120 do Diploma Processual 

Penal, DEFIRO o pedido formulado às fls. 05/15, determinando a restituição 

do automóvel apreendido em favor da requerente LILIAN FIGUEIREDO DE 

SOUZA TOLDA, por corolário, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do CPC.Oficie-se à Delegacia de 

Policia de Mirassol D’ Oeste/MT para que proceda com a restituição da 

motocicleta marca Honda, modelo 150 Fan ESI, de cor preta, placa 

NUG9276, ano/modelo 2011/2011, chassi 9CK2KC1670BR641433 

depositado em suas dependências, a requerente ou seu procurador, 

devidamente autorizado, mediante comprovações de documentos e 

termo.Na sequência, intime-se a parte requerente para efetivar a retirada 

do veículo das dependências da delegacia, mediante termo nos autos.Por 

fim, translade-se cópia da presente sentença aos autos principais.Com a 

devida restituição do veículo a requerente, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.Cientifique-se o MP.P.R.I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263313 Nr: 3294-20.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina de Oliveira Xaropa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 PROCESSO/CÓD. Nº 263313

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) Regina de 

Oliveira Xaropa iniciará seu cumprimento de 01 (uma) pena restritiva de 

direito concernente em:

1) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (três meses), junto à Secretaria de Administração do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, que poderá alocá-lo em qualquer outra 

do Município, de preferência próximo à residência do(a) recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após sua intimação, comparecer à referida Secretaria, localizada na 

Rua Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário, proceda-se o cálculo da pena, com 

intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 229568 Nr: 1579-45.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane de Alencar Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 1579-45.2015.811.0011 – 229568

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Claudiane de Alencar Campos

INTIMANDO: Réu(s): Claudiane de Alencar Campos, Cpf: 04165741140, 

Rg: 2178165-6 SSP MT Filiação: Willians Martins Daniel Campos e Irene de 

Alencar Campos, data de nascimento: 27/04/1991, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, divorciado(a), estudante, Endereço: Sitio Bela Vista - Lote 

64, Bairro: Comunidade Santa Cecília - Próximo Vila Cardoso, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. Lugar Incerto e Não Sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão de fls. 168/170, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: "(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, a fim de ABSOLVER a ré 

CLAUDIANE DE ALENCAR CAMPOS da acusação que lhe foi imputada na 

denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, em virtude da inexistência de provas suficientes para a 

condenação. Restitua-se o objeto apreendido à fl. 68 em favor da vítima 

Débora Yung Vasconcelos. Acaso não reconheça referido objeto, decreto 

o perdimento do mesmo. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

e procedam-se as baixas e anotações de estilo. De igual forma, após o 

trânsito em julgado, não sendo restituído o objeto apreendido à fl. 68 em 

favor da vítima Débora, determino a imediata destruição do bem, em virtude 

do seu ínfimo valor, tendo em vista que o laudo pericial de fls. 66/67 

atestou negativo para a presença de ouro na porção de material dourado 

apreendido. Ante o descumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo, decreto o perdimento dos valores depositados 

pela ré em favor do Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste. Diante 

da absolvição da acusada, desnecessária a sua intimação, bastando 

apenas a intimação da defesa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre F 

Garcia de Oliveira, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 8 de outubro de 2018.
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Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JEGH PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham. 

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não 

haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, 

intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Em sendo o 

caso, intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

Setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 3211-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Reni Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o “de cujus” Jorge Luiz Oliveira da Silva pode dispor de 

verbas outras além das lançadas no documento à fl. 09, requisitem-se 

informações ao gerente da agência local da Caixa Econômica Federal, 

acerca de saldo em nome do “de cujus” referente ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, do Fundo de Participação PIS-PASEP e 

demais verbas, o que deverá ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de crime de desobediência.

Com a requisição, encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 10 e 16.

Com o aporte aos autos da resposta, imediatamente conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6348 Nr: 10-37.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Pedro Tonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2623-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPUSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Requerente, 

através de seu advogado, para retirar a carta precatória expedida para 

devida distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111376 Nr: 6757-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erosina Vieira da Silva, Maria Vieira da Silva, Maria 

Aparecida Batista de Jesus, Espólio de Cicero Vieira da Silva, Francisco 

Genelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Paulistas Reunidas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:MT 15.255, 

Fernanda Denicolo - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da decisão proferida em sede de Agravo de 

Instrumento às fls. 122/123, determino o prosseguimento do feito, 

independente do recolhimento de custas pelas agravantes Erosina Vieira 

da Silva, Maria Vieira da Silva e Maria Aparecida Batista de Jesus.

 Certifique-se acerca do decurso do prazo estabelecido às fls. 110, 

cumprindo-se a decisão de fls. 110 em todos os seus termos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111329 Nr: 6743-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Karnoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Júlio Cézar Karnoski em face de Santander 

Financiamentos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida 

às fls. 56. DECLARAR a inexistência de qualquer débito existente entre as 

partes, em relação aos fatos delineados nesta demanda, mormente o 

débito descrito no extrato de fls. 39, determinando-se a intimação da parte 

requerida para que providencie as respectivas baixas das restrições nos 

órgãos de proteção ao crédito e protesto, de maneira definitiva, no prazo 
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de 10 (dez) dias. CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais 

em favor do Autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a contar da inscrição indevida (29/05/2017 – fls. 41) 

e acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data, em 

consonância com a Súmula 362, STJ. Fixo honorários sucumbenciais em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do 

Código Processo Civil, a ser suportado pela parte Requerida, bem como o 

pagamento das custas e despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21952 Nr: 139-66.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610-O, 

Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos em correição, etc.[...]Por fim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud, 

conforme pleito à fl. 201.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, intime-se a parte Executada através de advogado ou 

pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.Saliento, que 

rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, 

do Código de Processo Civil.Ademais, sem prejuízo do supra determinado, 

intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que 

infrutífera.Intimem-se.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 858-09.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Carlos Friedrich Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Materiais para Construção Ltda, Claudia 

Lisiane Oro Ribeiro Ramos, Sadi Ribeiro Ramos, Meri Terezinha Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, 

Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:MT 8265-A, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência, com a finalidade 

de proceder a intimação dos devedores da audiência designada para o dia 

07/11/2018, às 13:30 hs

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81477 Nr: 4321-46.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz de Brito Gonçalves, Gonçalves e Pianesso 

Ltda. - ME, Paula Maria do Amaral Pianesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Krieger Bohnert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

apresentar Alegações Finais na forma de Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72563 Nr: 1081-83.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO, LdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:07066/O - MT, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415/0

 Vistos, etc.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43619 Nr: 3003-04.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.R. Equipamentos Agropecuários Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a citação editalícia, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

como curadora especial à parte revel citada por edital, determinando que, 

tendo escoado o prazo para manifestação, seja a curadora intimada para 

apresentar a manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Indefiro, por ora, o pleito de fls. 86 para fins de realizar nova pesquisa via 

Bacenjud e Renajud, uma vez que realizadas pesquisas via Sistemas 

Informatizados por duas vezes nestes autos não se obteve êxito, não 

havendo demonstração de possível movimentação financeira.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 6798-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:MT 5.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda formulada nos autos.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ante a não 

demonstração nos autos do preenchimento de todos os requisitos 

exigidos pelo art. 919, parágrafo 1º, CPC, especialmente não havendo a 

segurança do juízo.

 Importante destacar que os argumentos aduzidos pela parte Embargante 

em sua petição inicial versam sobre matéria que depende de vasta 

produção probatória para a sua comprovação, não podendo ser deferida 

liminarmente a suspensão da execução sem a caução prévia, mesmo se 

tratando de parte beneficiária de justiça gratuita.
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 O negócio jurídico contestado é do ano de 2011, assim, deveria a parte 

Embargante ter usado dos meios legais para desconstituí-lo, juntando 

nestes autos qualquer documento comprovando que o negócio jurídico 

que deu azo à execução não se concretizou ou perpetuou de forma 

adequada, comprovando através de provas os dizeres da exordial, o que 

não o fez.

 Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da 

parte Embargada (Exequente), mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, 

a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da 

Ação de Execução, via DJE.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91822 Nr: 1099-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva Battlaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, 

Alexandre Luis de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o pleito de fls. 117/122, de modo que determino que 

seja expedido o necessário para a citação do Executado Alexandre Luis 

de Quadros Silva no endereço indicado às fls. 73/74.

 Postergo a análise do pleito de fls. 123/125 para após a citação, no intuito 

de evitar tumulto processual, bem como ante a possibilidade de 

cumprimento da obrigação pelo segundo Executado.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87067 Nr: 3133-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGS, BDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Ferreira 

Pinho - OAB:MT 19.182-A, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos etc.

Em que pese a decisão de fls. 532 ter declarada a revelia do réu Bento 

Donizete de Oliveira, verificando o sistema Apolo verifico que os autos 

ficaram indisponíveis para as partes da data de 15.9.2017 à 17.10.2017, 

havendo real cerceamento de defesa para o réu.

Assim, devolvo o prazo para este contestar, revogando a decisão de fls. 

532. Intime-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, sendo 

que neste ato devolvo o prazo para o requerido, a partir da intimação da 

decisão.

 Ao cartório para manter os autos a disposição do advogado para fins de 

carga durante o prazo para a contestação, possibilitando o contraditório.

Esgotado o prazo para a contestação, vistas ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110542 Nr: 6236-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVM COMÉRCIO DE REFIÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:MT 11.393

 Desta forma, em consonância com o delineado supra, fica suspensa a 

concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, quando, então, 

prossegue a Ação de Execução n. 195-45.2017.811.0086 – Código n. 

99956, em seus ulteriores termos. De mais a mais, a teor do art. 1.018, § 

1°, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão agravada pelas 

razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Lado outro, considerando 

que não há mais questões processuais ou preliminares pendentes nos 

ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado. 

Ademais, considerando a determinação de instrução probatória disposta 

nos autos da Ação Ordinária n. 2545-06.2017.811.0086 – Código n. 

103649, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da 

possibilidade de compartilhamento das provas com estes autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Referida medida se mostra em consonância com os 

princípios da celeridade processual, economia e razoável duração do 

processo, inclusive, com o princípio da cooperação estampado no art. 6° 

do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 5416-09.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Alves de Mello Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto dos Santos - 

OAB:MG 51.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil.Cite-se a parte Requerida, através de advogado, para apresentar 

contestação no prazo legal.Após:Oficie-se a SEMA para informar quantos 

metros da margem do Rio Arinos é considerado APP.Oficie-se a Prefeitura 

da Nova Mutum/MT para informar a quantos anos a balsa deixou de 

funcionar, vindo aquela malha rodoviária a ser fechada.Cumpra-se o 

apensamento dos autos de usucapião, conforme reconhecido em 

audiência.Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99956 Nr: 195-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVM COMÉRCIO DE REFIÇÕES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:MT 11.393, Leandro Vicente Farias - 

OAB:MT/18.801, Mateus Cassio Lopes de Lima - OAB:MT/19.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36568

 Vistos, etc.

Considerando a determinação de instrução probatória disposta nos autos 

da Ação Ordinária n. 2545-06.2017.811.0086 – Código n. 103649, 

intimem-se as partes para que se manifestem acerca da possibilidade de 

compartilhamento das provas com estes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Referida medida se mostra em consonância com os princípios da 

celeridade processual, economia e razoável duração do processo, 

inclusive, com o princípio da cooperação estampado no art. 6° do Código 

de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50097 Nr: 1162-03.2011.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFREDO & SFREDO LTDA. ME (DIPASOM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso/ MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Verificada que a audiência de fls. 97 não se realizou por ocasião da 

retenção indevida de autos pela PGE, a qual reteve estes por mais de 4 

meses, determino a redesignação do ato para o dia 4 de dezembro de 

2018, às 16 horas (horário oficial do Mato Grosso).

Deve a Fazenda Estadual ser intimada através de Ofício, tendo em vista 

que decorrente de tua inércia o ato da audiência fora prejudicado, 

devendo, com fundamento no Princípio da Duração Razoável do Processo, 

ser mitigado o direito de intimação com remessa dos autos nesse caso em 

apreço.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25379 Nr: 30-86.2003.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Alberto Sobjak, Marlice Erica Dickmann Sobjak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ramos da Silva, Rudi Renato Piaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Neudi Galli - OAB:12.205-PR, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Consta da Ação de Manutenção da Posse Cumulada com Perdas e Danos, 

na qual às fls. 340 dos autos Cod. n. 25379 há informação do falecimento 

do réu Joaquim Ramos da Silva. Desse modo, suspendo o processo nos 

termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

promova a adequada habilitação do Espólio, qualificando-o inclusive com 

endereço atualizado. Caso não exista espólio, devem os autores elencar 

os herdeiros do falecido, de modo a possibilitar a habilitação destes.

Pelo Princípio da Colaboração, nada impede que a ré traga tal informação 

aos autos.

Ademais, tão logo quanto aporte aos autos a qualificação do Espólio do 

Senhor Joaquim Ramos da Silva, deve o espólio ou herdeiros ser citado 

para manifestar interesse na sucessão processual e promover a 

habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pela de decretação da 

revelia em relação ao réu, nos moldes do art. 313, § 2º, I, do CPC.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 10-95.2003.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ramos da Silva, Rudi Renato Piaia, João Ramos 

da Silva, Irena Bettim Ramos da Silva, Maria Ramos de Oliveira, Elmiro 

Nonato de Oliveira, Luzia Barbosa da Silva, José Ramos de Oliveira, Paulo 

Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Simioni, Wilson Alberto Sobjak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos, etc.

Consta nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico à fl. 340 

informação do falecimento do autor Joaquim Ramos da Silva. Desse modo, 

suspendo o processo nos termos do art. 313, I, do Código de Processo 

Civil, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo 60 (sessenta) dias, 

promova a adequada habilitação do Espólio, qualificando-o inclusive com 

endereço atualizado. Caso não exista espólio, devem os autores elencar 

os herdeiros do falecido, de modo a possibilitar a habilitação destes.

Pelo Princípio da Colaboração, nada impede que os réus tragam tais 

informação aos autos.

Ademais, tão logo quanto aporte aos autos a qualificação do Espólio do 

Senhor Joaquim Ramos da Silva, deve o espólio ou herdeiros ser intimado 

para manifestar interesse na sucessão processual e promover a 

habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pela de extinção parcial do 

processo em relação a ele, nos moldes do art. 313, § 2º, II, do CPC.

A questão acerca da litigância de má-fé será analisada após a sucessão 

processual.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103649 Nr: 2545-06.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N V M Comércio de Refeições Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:MT 11.393, Leandro Vicente Farias - 

OAB:MT/18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36568

 Pois bem.Considerando o requerido pelas partes para instrução 

probatória, defiro o pedido de produção de prova documental, prova 

testemunhal e depoimento pessoal.Desta forma, designo audiência de 

instrução para o dia 4 de dezembro de 2018, às 13h30min.Intime-se a 

parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos 

do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo dispensada em 

caso de manifestação do Advogado informando o seu comparecimento 

espontâneo.Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil).No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao 

Advogado que as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil.De mais a mais, 

expeçam-se as cartas precatórias para a oitiva das testemunhas 

arroladas que não residem nesta Comarca, sendo que fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento destas, quando, então, intime-se a parte 

interessada para providenciar o recolhimento dos emolumentos devidos no 

prazo legal, ou, comprovar a distribuição, sob pena de preclusão.Lado 

outro, em relação ao pedido de prova emprestada (fl. 765), intime-se a 

parta Requerente para que acoste aos autos no prazo de 5 (cinco) dias a 

mídia com os depoimentos gravados nos autos do Processo n. 

1001476-77.2017.811.0002, sob pena de preclusão.Com o aporte aos 

autos da mídia indicada, no prazo legal, intime-se a parte Requerida para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

possibilidade de admissibilidade da prova emprestada.Por fim, conclusos 

para realização de audiência e deliberação acerca da admissibilidade da 

prova emprestada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18143 Nr: 222-19.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. - LDC (Com. e Ind 

Brasileiras Coinbra S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - OAB:MT 

6.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 175, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51575 Nr: 2605-86.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Barros de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar em relação a devolução da carta precatória de 

fls.127/134, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005040-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ELIDIA NOGUEIRA FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1005040-32.2017.8.11.0045 Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum, 6 de outubro de 2018 Cristiany 

Ribeiro Rosa Rose Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 132-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80182 Nr: 3327-18.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SALES DE OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 103/104, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77420 Nr: 963-73.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transrivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 102, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2890-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, Clecio Dias Barbosa, Edilaine Stefano Capana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

nos autos acerca das informações de fls. 167/169, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 2186-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Modulo Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29267 Nr: 2176-32.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Chrisostomo Duarte, Edegar Luis 

Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 147v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70976 Nr: 3493-21.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carminatti Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rocha Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcindo de Souza Franco - 

OAB:PR 5.295, Fabio Luis Franco - OAB:PR 23.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e, considerando a solicitação de fl. 

65-verso, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa do seu procurador, para que providencie a regularização da 

representação processual com a juntada da procuração respectiva, a fim 

de viabilizar o andamento processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109542 Nr: 5712-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Valéria Poleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 150, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 1342-92.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS MARIMON - OAB:3434, 

Lubia Dantas Tenuta - OAB:1097

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 249v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 
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pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74740 Nr: 3270-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Radke, Leanir Carbonara Radke, Valci 

Vilson Rodik, Clair Elizabete Garcia Ribeiro, Jorginho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 107/107v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 2546-30.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Righi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Preserve 

Prestadora de Serviços e Transportes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a instalação dos trabalhos periciais, sendo o dia 

26/10/2018, às 09:30horas, na empresa Real Brasil Consultoria, no 

endereço indicado as fls. 752/753. A empresa Real Brasil informa que se 

trata de perícia indireta, razão pela qual não há necessidade de 

comparecimento das partes na hora e local designados, caso haja 

necessidade de documentos complementares os mesmos serão 

solicitados diretamente aos assistentes técnicos e advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 2491-84.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Mutuense de Saúde, Fabiana Regina 

Martinelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Eduardo Machado - OAB:13.065, Luciana Cristina 

Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim Merendi 

Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por Marta Godoy, 

qualificada nos autos, em relação à ré Fabiana Regina Martinelo e 

Prefeitura de Nova Mutum/MT, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência parte Requerente, condeno-a em honorários de 

10% (dez por cento) do valor da causa e custas processuais, os quais 

suspendo ante a gratuidade de justiça deferida.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010632-14.2014.8.11.0086 Valor causa: $14,480.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A REQUERIDO: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Nome: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: , s/nº, 

RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-900 Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - MT0008117A-O Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 8 de 

outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 38852 Nr: 1805-63.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ternes Buratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinda Neuza Monteiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

A regra da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833 do 

CPC, só deve ser flexibilizada em situações excepcionais, sendo que, por 

outro lado, no caso dos autos, não verifica-se qualquer elemento concreto 

que permita aferir a excepcional capacidade da parte devedora de 

suportar a penhora de parte de sua remuneração, devendo, portanto, ser 

mantida a regra geral da impenhorabilidade.

 Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ON-LINE SEM COMUNICAÇÃO 

DA PARTE ADVERSA– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RITO PREVISTO NO ART. 854 DO 

CPC – PENHORA DE VALORES QUE NÃO CONSTAM DA PLANILHA DE 

DÉBITOS QUE INSTRUI A INICIAL DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

VERBAS SALARIAIS - IMPENHORABILIDADE - RELATIVIZAÇÃO – 

EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em situações excepcionais, 

admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas 
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salariais, prevista no art. 833, IV, a fim de alcançar parte da remuneração 

do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Diante 

da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional 

capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua 

remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade.” 

(TJMT- Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

 Ante aos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de fls. 88/91.

 De mais a mais, INTIME-SE a parte reclamante para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, no intuito de dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010632-14.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI REQUERIDO: VRG 

LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 3 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115958 Nr: 1810-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Cassiano Nogueira dos Santos, 

Emerson Bastos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO dos réus através 

de seus Advogado(s) ,via DJE, para abrir vista dos autos, para 

oferecerem às ALEGAÇÕES FINAIS escritas, no prazo legal, em 

cumprimento ao despacho lançado às fls. 106. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, 

Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino 

Santana de Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Eduardo Cesar Stefani (OAB/MT 21.681, para que 

promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) expedição de 

mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de autos, (iii) 

caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121780 Nr: 4491-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gabriela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os 

pedidos formulados pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva 

decretada em face da investigada MARIA GABRIELA DOS 

SANTOS.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Com urgência.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2405-05.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da exequente, via procurador para que em 10 (dez) dias 

manifeste nos autos acerca da consulta negativa junto ao bacenjud.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 2551-12.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, 

GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 intimem-se as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77889 Nr: 846-42.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MARCIO OLIVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARIANA OLIVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18.461/MT, ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - OAB:17166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62015 Nr: 529-49.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BATISTA DA COSTA, KEZIA DE 

SOUZA MATOS, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adão pereira de abreu - 

OAB:21455A, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vista a defesa para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85627 Nr: 4828-64.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA MATOS, FERNANDO VILAS 

BOAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Homologo a suspensão condicional do processo acima detalhada e aceita 

pelo acusado Fernando Vilas Boas Alves e seu advogado. Aguarde-se o 

respectivo cumprimento.

Defiro os demais pedidos ministeriais.

Expeça-se carta precatória, conforme requerido.

Para oitiva das testemunhas Aparecido Gomes de Souza e Hebliuz Mello, 

bem como para interrogatório dos acusados, redesigno o presente ato 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h30. (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Saem os presentes intimados.

Requisite-se o policial militar Aparecido Gomes de Souza.

Intime-se PESSOALMENTE o policial civil Hebliuz Mello.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67470 Nr: 2404-20.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ainda não fora apreciada a informação de falecimento 

do executado, bem como não houve a citação de seu espólio, CHAMO O 

FEITO À ORDEM e revogo a decisão de fl. 129, bem como todos os atos 

processuais praticados até a presente data.

Posto isto, nos termos do art. 313, § 2°, II, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte exequente para que no prazo de 02 (dois) 

meses, providencie a citação da parte executada.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35923 Nr: 1996-68.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SARTORI COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EMILIA COLODETO - 

OAB:274038/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade 

apresentada, para declarar nula a citação editalícia dos executados Adilar 

Sartori, Adilmar Sartori, Gustavo Toldo, Rogério Carvalho do Nascimento, 

Farmaer Primabay Defensivos Agrícolas Ltda e Agro-Sartori Comércio 

Representações Agrícolas Campo Verde Ltda, efetuada às fls. 120, 282 e 

295.Na data de hoje, a fim de dar celeridade processual, procedi à 

requisição de informações dos dados cadastrais dos executados junto ao 

sistema INFOJUD:- Adilar Sartori: CPF 510.112.809-06;- Adilmar Sartori: 

CPF 510.170.169-68;- Gustavo Toldo: CPF 896.824.679-34;- Rogério 

Carvalho do Nascimento: CPF 278.225.978-41;- Farmaer Primabay 

Defensivos Agrícolas Ltda: CNPJ 08.664.798/0001-97;- Agro-Sartori 

Comércio Representações Agrícolas Campo Verde Ltda: CNPJ 

09.637.809/0005-27.Segue anexo resultado da pesquisa de endereço dos 

executados para conhecimento da parte exequente e requerimentos 

pertinentes.Sem honorários, por se tratar de mero incidente.Em tempo, 

PROCEDA-SE a inclusão de todas as pessoas relacionadas à fl. 257 no 

polo passivo do presente feito, junto ao sistema Apolo, como também na 

capa dos autos.Publiquem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1676-13.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA JOAQUINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a impugnação 

apresentada às folhas retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35386 Nr: 1459-72.2010.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIKE GALVÃO STOCCO, CAIO GALVÃO STOCCO, 

ELISABETE DUARTE GALVÃO, CAUÃN GALVÃO STOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO STOCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 134.

Expeça-se a carta precatória em endereço informado em petição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32086 Nr: 2577-20.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ BITENCOURT GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre petição de fls. 102/ 

108, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3514 Nr: 2039-49.2003.811.0012

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Intime-se o devedor quanto a penhora realizada no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66656 Nr: 1758-10.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA NEVES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18.069-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 1095-61.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, SUEDILSO RAMOS DE SANTANA, 

BANCO BMC, CLEBE RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DE FREITAS MORAES 

- OAB:21.287-GO

 Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade 

apresentada, para declarar nula a citação editalícia dos executados Adilar 

Sartori, Adilmar Sartori, Gustavo Toldo, Rogério Carvalho do Nascimento, 

Farmaer Primabay Defensivos Agrícolas Ltda e Agro-Sartori Comércio 

Representações Agrícolas Campo Verde Ltda, efetuada às fls. 120, 282 e 

295.Na data de hoje, a fim de dar celeridade processual, procedi à 

requisição de informações dos dados cadastrais dos executados junto ao 

sistema INFOJUD:- Adilar Sartori: CPF 510.112.809-06;- Adilmar Sartori: 

CPF 510.170.169-68;- Gustavo Toldo: CPF 896.824.679-34;- Rogério 

Carvalho do Nascimento: CPF 278.225.978-41;- Farmaer Primabay 

Defensivos Agrícolas Ltda: CNPJ 08.664.798/0001-97;- Agro-Sartori 

Comércio Representações Agrícolas Campo Verde Ltda: CNPJ 

09.637.809/0005-27.Segue anexo resultado da pesquisa de endereço dos 

executados para conhecimento da parte exequente e requerimentos 

pertinentes.Sem honorários, por se tratar de mero incidente.Em tempo, 

PROCEDA-SE a inclusão de todas as pessoas relacionadas à fl. 257 no 

polo passivo do presente feito, junto ao sistema Apolo, como também na 

capa dos autos.Publiquem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 634-89.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA TEIXEIRA FIGUEIREDO LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34107 Nr: 178-81.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino ao INSS que implante o benefício previdenciário concedido à 

parte autora, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

100,00 (cem reais).

 Deverá a parte comprovar nos presentes autos que procedeu a 

implantação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38841 Nr: 2385-19.2011.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, NELI VIEIRA 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELINE CINARA DE MORAES FELIX 

- OAB:32.534-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:7.670/GO

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100829 Nr: 916-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Intimem-se as partes conforme requerido em petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 551-34.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 2514-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para providências em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80499 Nr: 1876-15.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÓ CONCRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, MARCO ANTONIO COSTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao autor para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75318 Nr: 3021-43.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA BORGES DE SÁ - 

OAB:45.527/GO

 intime-se a parte autora para manifestação em 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103620 Nr: 2387-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comprovar o pagamento parcelado das 

custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 2355-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comprovar o pagamento parcelado das 

custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16955 Nr: 2264-98.2005.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:6.456-A/MT., LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - 

OAB:23525/MT

 Vistos.

Fls. 461: Em que pese o relatado pelo réu em sua petição, o acórdão do 

julgamento da ação de revisão criminal n.º 1002891-67.2018.8.11.0000 

não foi enviado a este juízo nem pelo próprio sentenciado nem pelo TJMT, 

de modo que a absolvição é fato novo conhecido por esta Magistrada 

apenas nesta ocasião.

Destaco ter recebido cópia do citado acórdão apenas depois de entabular 

pedido ao Juízo da Terceira Vara da comarca de Água Boa - MT, onde 

tramitou o processo de execução de pena extraído da presente ação 

penal.

Realizada pesquisa no BNMP, pela Serventia Judicial, a pedido da 

assessoria desta Magistrada, verificou-se ter sido baixado o mandado de 

prisão expedido nos presentes autos, conforme certidão negativa em 

anexo.

Lado outro, o documento de fls. 462 demonstra que o mandado de prisão 

encontra-se em aberto no sistema da Polícia Civil.

Ocorre que, sem ter conhecimento da absolvição do sentenciado em sede 

de revisão criminal, era impossível a este Juízo ter solicitado à Polícia Civil 

a baixa do mandado de prisão em seu sistema informatizado, de modo que 

a aludida falha não pode ser imputada a este Juízo.

Nestes termos, tendo vindo aos autos o acórdão proferido pelo E.TJMT no 

julgamento da ação de revisão criminal n.º 1002891-67.2018.8.11.0000, 

que culminou na absolvição de Onilton Gonçalves de Castro, DETERMINO a 

expedição de ofícios à POLINTER e à Polícia Civil local solicitando a 

devolução do mandado de prisão (fls. 436 e 442/443) e baixa em seus 

sistemas informatizados.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30784 Nr: 1282-45.2009.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se a vítima para restituição dos objetos apreendidos às fls. 29, 

consistentes em 01 (um) Aspirador de Pó, marca Eletrolux Modelo Hidro 

A20 e 01 (um) Aparelho DVD Marca CCE, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de perdimento.

Em caso de inércia da vítima, desde já declaro o perdimento dos bens 

apreendidos, com fundamento no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Dado seu inexpressivo valor econômico, autorizo a doação das coisas 

apreendidas à APAE deste município, à qual deverá ser intimada, por 

intermédio de seu representante legal, para retirada dos objetos no prazo 

de 10 (dez) dias.

Por fim, havendo desinteresse da entidade, desde já determino a 

destruição dos objetos, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpridas as determinações, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KREUTZ (EXEQUENTE)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 15770122), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 15770122, no valor de R$=6.140,21= (seis mil cento e 

quarenta reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado até o dia 

05/10/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 8 de 

outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-12.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que a manifestação 

constante do Id. 13828551 não veio acompanhada dos cálculos, com base 

no artigo 524 do CPC, o qual prescreve que é dever do advogado instruir 

os autos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

encaminho intimação ao advogado da parte autora para as providências, 

no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina-MT, 8 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000013-36.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANTONIO MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide 

se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. OPINO pela rejeição preliminar de ausência de interesse de 

agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte 

tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Passo a análise do mérito. Alega o Reclamante em sua 

petição inicial: - que em data de 04/10/2017 adquiriu no site da Loja da 

Reclamada, 01 (uma) cadeira de segurança para bebe, no valor de R$ 

152,98 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), para 

dar de presente para seu sobrinho recém nascido, sendo que colocou 

como endereço de entrega a casa de sua irmã residente em Três 

Lagos-MS. Que marcou viagem com a família para a cidade de Três 

Lagoas para data posterior a suposta data marcada para entrega do 

produto adquirido, ou seja, 24/10/2017, mas em razão de atraso na 

entrega pela reclamada, que só ocorreu em data de 13/11/2017, teve que 

desmarcar a viagem trazendo transtornos a toda a família. - que tentou por 

várias vezes solucionar o problema via administrativa, mas diante da não 

solução do problema pela reclamada, teve que desmarcar viagem que 

estava programada com a família para a cidade de Três Lagoas para data 

posterior a suposta data marcada para entrega do produto adquirido ou 

seja 24/10/2017, mas em razão de atraso na entrega pela reclamada, que 

só ocorreu em data de 13/11/2017, trazendo transtornos para toda a 

família. A reclamada em sua defesa alega: - que não cometeu ato ilícito 

ensejador da restituição de valores e danos morais requerendo a 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando em sua defesa 

que o atraso na entrega do produto ocorreu por fatos alheios que não 

estavam sob seu controle e que é comum esse tipo de atraso em compras 

feitas pelo site da loja, principalmente em relação a data prevista para 

entrega do produto. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que assiste razão a Reclamante, pois comprovou que 

a aquisição de 01 (uma) cadeira de segurança para bebe, no valor de R$ 

152,98 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) 

conforme apontam os documentos encartados aos autos, sendo que o 

produto foi entregue com atraso de aproximadamente 20 (vinte) dias da 

data prevista para entrega ou seja no dia 13/11/2017 conforme documento 

juntado nos autos pela própria reclamada, sendo flagrante a falha na 

prestação dos serviços. Sendo assim, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do disposto no 

art. 373, II do CPC. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à reclamada, sendo impossível exigir da parte autora a produção 

de prova negativa, razão pela qual aceito os mesmos por verdadeiros. À 

hipótese sob análise aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, 

comparecendo a Reclamada como fornecedora de serviços e a parte 

Reclamante como consumidor final, razão pela qual, segundo inteligência 

do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem ser 

respondidos de forma objetiva, pela Reclamada, independentemente do 

grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente 

de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Ainda, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. É obrigação daquele que presta o serviço fazê-lo de forma 

satisfatória, sem que, para tanto, seja necessário que o consumidor tenha 

que despender horas diárias buscando a resolução de problemas 

decorrentes da falha na prestação do serviço da ré. Ressalta-se ainda, 

que a hipótese dos autos versa sobre falha na prestação de serviços 

assumidos pela reclamada, tendo o Reclamante exposto a uma situação 

constrangedora, não podendo se falar em mero dissabor. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, devendo esta ser 

condenada a indenizar o Reclamante pelos danos morais causados. 

Esses os fundamentos que apontam a caracterização do abalo 

extrapatrimonial, passível, portanto de reparação. Para o fim de se 

alcançar o quantum da fixação da indenização imprescindível o 

atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a não se afastar da sua dúplice finalidade, que é não caracterizar o 

enriquecimento ilícito do ofendido e, nem assim, deixar de aplicar o caráter 

pedagógico ao ofensor, para que não venha a reiterar em condutas dessa 

mesma natureza. Nesse passo entendo suficiente a fixação do dano moral 

experimentado pela parte no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

DISPOSITIVO Isto posto OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela 

PROCEDENCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para o fim de condenar a reclamada Via Varejo: • Ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano 

moral a que foi submetido ao reclamante, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º); Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85782 Nr: 381-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defente Transportes LTDA, Governo do 

Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A/MT, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:9.381/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a Vossa Senhoria acerca da 

Ordem de Serviço de n° 001/2018 expedida pelo, MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal Eniver Valério, na data de 04 de outubro de 2018, na 

qual suspende as audiências que seriam realizadas nos meses de 

outubro, novembro e dezembro deste ano de 2018. Com exceção de réu 

preso, júri, assim também as que se enquadrarem no conceito de urgência 

que ficarão mantidas até ulterior deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 25250 Nr: 1291-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Cumprindo as formalidades do Provimento 56/2017 CNJ, impulsiono o feito 

com a finalidade de Intimação da parte Exequente, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, efetue o depósito das diligências do oficial de justiça 

acerca da Penhora efetivada nos autos. Nada mais. ________Paulo Pedro 

Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 26076 Nr: 2109-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Petetti, Zélia Duz Peretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mitsugu Yamauchi, Yone Rossetto Riggo, 

Osmir José Dalmolin, Lirines Sensollo Dalmolin, Almir Antônio Dalmolin, Fani 

Marila Rubert Dalmolin, Edio Luis Dalmolin, Marcê Sensolo Dalmolin, Hidenori 

Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres Yamauchi, Pedro Riggo, 

Carmen Lúcia Albino Yamauchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Alexandre Miani - 

OAB:126.976 OAB/SP, Fabio Henrique Rovatti - OAB:238.058 OAB/SP

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 279/280, tendo em vista que não foram esgotados 

os meios de citação da ré Carmen Lúcia Albino Yamauchi, posto que foi 

tentada sua citação pessoal uma única vez no endereço fornecido pela 

parte autora e, portanto, em desconformidade do que dispõe os art. 246 e 

art. 256, ambos do CPC.

Isto posto, proceda-se a Secretaria com a busca de informações de 

endereço da parte ré no sistema INFOSEG, após intime-se a parte autora 

para, querendo, em 5 dias, se manifestar.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para decisão.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65788 Nr: 3039-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaine Bastos da Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte ré para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000612-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LECIY BERALDI FEDRIGO (REQUERENTE)

DEIS BERALDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDIVAN BERALDI (REQUERENTE)

WILMA BERALDI CANHASSI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO BERALDI (REQUERENTE)

CRISTINA BERALDI MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON STORTTI BERALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA STORTO BERALDI (REQUERIDO)

GERALDO BERARDI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68390 Nr: 1005-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Agnes - OAB:17.378/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 
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de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66870 Nr: 389-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belar Comercio de Moveis Ltda - Epp, Karina 

Harume Suzuki Filipin Silva, Erika Sayuri Suzuki Filipin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89133 Nr: 2099-95.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, ROdS, ROdS, LOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, bem como para informar novo endereço 

para citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 1187-16.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luis Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 1092-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Affinity Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana dos Santos, Iracema Soares dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 4443-83.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Marçal de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52529 Nr: 1739-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 218, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 253-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Mayumi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59715 Nr: 392-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Neres de Carvalho Silva, Sandra Alves 

Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 AÇÃO CRIMINAL CÓD (59715)

DESPACHO

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Analisando os autos, verifico que, realmente, o CD-ROM, de fl. 314, está 

danificado, ficando sem som aos 57 (cinquenta e sete) segundos do vídeo 

gravado, bem como a gravação da audiência constante do sistema de 

mídia da sala de audiências da comarca de Primavera do Leste/MT, 

também se apresenta danificada.

Ante o exposto, intimem-se as partes, para se manifestar, se tem 

interesse na reinquirição da testemunha Joice Queiroz dos Santos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 250-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 3494-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romualdo de Oliveira, Verônica de 

Moraes, Raimundo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, bem como manifeste-se acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 1588-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Margarida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar-se sobre a impugnação à execução, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28967 Nr: 1964-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Resil Agropecuária e Imobiliária S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se quanto a certidão retro, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30329 Nr: 768-25.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se sobre a certidão retro, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83615 Nr: 4047-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Alves da Silva Buque Leme, Daniel 

Rogoschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se sobre a certidão retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 571-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivo Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva Rodrigues dos Santos, Tiago da 

Silva, Espolio de Arnaldo Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes, para apresentar as provas que ainda 

pretedem produzi, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69676 Nr: 1523-73.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Gonçalves, Rudinei Gonçalves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias, informando novo 

endereço para citação, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 1184-17.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta de citação, pelo motovo 

"desconhecido", e nos termos da Legislação vigente e Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, devendo informar novo endereço para 

citação, sob pena de extinção do feito. .

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86040 Nr: 2944-30.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSICA CARRIEL ERCI, ROSANE ALVES ERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Bem como para se manifestar sobre o Parecer 

Social juntado aos autos fls. 60/88 no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72901 Nr: 1594-75.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. TARTARI SOUZA -ME "MULTIMARCA", BV 

FINACEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, 

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Postergo o saneamento.

Intime-se o BV Financeira S/A, para apresentar o comprovante de 

depósito ou transferência do valor liberado do contrato e indicação do 

favorecido, no prazo de 30 (trinta) dias;

Intime-se a Requerida M. Tartari Souza Ltda – ME, para que apresente 

termo de entrega do veículo ao Autor, Termo de Recusa e ou/em caso 

negativo, indique onde o veículo se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias;

 Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 2372-55.2009.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MENESES REIS, JOSE TERCAL, 

ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDABLIU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, HUMBERTO 

PEDRO DE MORAES - OAB:3040

 Trata-se de Ação de Usucapião Ordinária proposta por RAIMUNDA 

NONATA DE SOUZA, em face de PATRÍCIA MENESES REIS, JOSÉ TERCAL 

e ARQUITETURA E URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDABLIU LTDA, 

sustentando que possuiu o imóvel urbano na cidade de Peixoto de 

Azevedo-MT, localizado no lote 06, quadra 20, com área de 250,00 m2, 

constante da matrícula M-114, do Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Colíder-MT.

Diante do exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/02/2019, as 13:45horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88120 Nr: 87-74.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALTINO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82481 Nr: 518-45.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls.66/67.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda promovida por ELIAS DA SILVA MOREIRA em 

face de ANDRÉIA SOUZA ALEIXO MOREIRA, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo em apertada síntese que é pai da menor BRUNA KARLA 

ALEIXO MOREIRA e requer a guarda definitiva desta.

Inicial e anexos (fls. 02/14).

Citação (ref. 12).

Estudo Psicossocial (ref. 37).

Contestação (ref. 47).

Impugnação (ref. 52).

Manifestação do ‘parquet’ pugnando pela procedência da demanda. (ref: 

81)

É o relatório. Decido.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O autor requer a concessão da guarda das crianças/adolescentes em seu 

favor.

Diante dos elementos coligidos, principalmente, as provas documentais, 

impõe-se o acolhimento do pedido inicial.

Ademais, conforme cediço, alterando as circunstâncias a guarda poderá 

ser revista e modificada a qualquer tempo

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e concedo 

a Guarda Definitiva do menor RE ANDRÉIA SOUZA ALEIXO MOREIRA ao 
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requerente, devendo este obedecer ao preceito do artigo 33 e seus 

parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Expeça-se Termo de Guarda Definitivo.

Dê ciência ao Ministério Público Estadual.

Processo isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81651 Nr: 3845-04.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanessa Morais Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130735 Nr: 8458-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Zarzenon, Isabel Zarzenon, A. 

ZARZENON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para que efetue o pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 3128-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55134 Nr: 646-42.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vicente de Souza-Firma, Eduardo 

Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada às 

fls.94/100 é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58400 Nr: 3965-18.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 7997-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de 

Queiroz, Viviane Keller de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB/RN 7464

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13.12.2018, às 

17h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 1309-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Locadora de Veículo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para, que na forma do art. 

485, §7º, CPC, retratar da decisão de Ref: 116 para determinar a 

continuidade do feito.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144261 Nr: 5378-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

RELATÓRIO
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MARIA LUZIA MARÇAL ajuizou a presente Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável combinado com Partilha de Bens em face de 

DIOGO VILLAR PEREZ, ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que:

“A Autora e o Réu convivem sob o mesmo teto desde 01 de Julho de 1988, 

sob a forma de união estável. Desta união foi concebido 01 filho, Douglas 

Marçal Villar, nascido em 27 de julho de 1990, maior e capaz. A autora é 

cabelereira depende para sobreviver única e exclusivamente da renda do 

salão, já e o Requerido é aposentado, e recebe R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por mês de aluguel de um imóvel que é de propriedade de ambos. A 

separação de fato ocorreu há aproximadamente 01 (um) mês. Um dos 

motivos que levou a separação foi, após a Requerente descobrir que o 

requerido recebia valores referente a aluguel de um imóvel adquirido após 

a união estável, desde o ano de 2014. Os conviventes não vivem mais 

sobre o mesmo teto, sendo inviável a reconciliação, o que enseja a 

presente ação. Durante a constância do matrimônio foi constituído o 

seguinte bem materiais: (...)”.

Juntou os documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 117.387,00 (cento e dezessete mil trezentos e 

oitenta e sete reais).

Requereu o recebimento da inicial, o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judicial, a citação do requerido e, ao final, procedência dos 

pedidos contidos na peça.

Em Ref: 04 foi indeferido o pedido de gratuidade, sendo que em Ref: o 

autor recolheu as custas processuais.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido. (Ref: 11)

Citado, o requerido deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para apresentar 

contestação (Ref: 24).

Realizada audiência de instrução, foi ouvidas as partes e uma testemunha. 

(Ref: 61). Em audiência foi requerido a juntada de prova emprestada, 

sendo que foi deferio.

Alegações finais pelo autor em Ref: 72.

Alegações finais pelo requerido em Ref: 72, alegando ainda como matéria 

de ordem pública nulidade da citação e existência de coisa julgada 

material.

Manifestação pelo autor em Ref: 87.

Relatado. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Alega o requerido preliminarmente a nulidade da citação, aduzindo para 

tanto que não houve a citação formal.

 Destarte o alegado pelo requerido, tem-se que o requerido tomou ciência 

dos atos processuais, bem como da existência de lide, sendo que 

posteriormente compareceu em audiência de instrução e apresentou 

alegações finais, aduzindo a presente nulidade tão somente ao final, no 

podendo neste momento se valer da própria torpeza. Com isso afasto a 

alegação da nulidade da citação.

Quanto a alegação de existência de coisa julgada material ocorrida nos 

autos de n. 2001-73.199.811.0013, em que suscita ter proferido o Juízo 

competente sentença de mérito em que reconhece a existência da união 

entre os companheiro, bem como o direito à separação de bens, entendo 

que tal argumentação prospera.

Tem-se dos autos de n. 2001-73.199.811.0013, que foi consignado pelo 

Juízo da causa a procedência dos pedidos realizados pela autora MARIA 

LUZIA MARÇAL em que reconhece a existência de união more uxória e 

determina a partilha dos bens, sendo ressalvado tão somente que a 

oficina deve ficar em poder do requerido e o salão de beleza ficar com a 

autora.

Dessa forma, vislumbra-se que a presente lide já foi sentenciada 

anteriormente, fazendo-se incidir o instituto da coisa julgada material.

Conceitua coisa julgada material José Arnaldo Vitagliano como segue:

“Na coisa julgada material, concentrar-se-ía a autoridade da coisa julgada, 

ou seja, o mais alto grau de imutabilidade a reforçar a eficácia da sentença 

que decidiu sobre o mérito ou sobre a ação, para assim impedir, no futuro, 

qualquer indagação sobre a justiça ou injustiça de seu pronunciamento.” ( 

Coisa Julgada e Ação Anulatória. Ibidem, p, 65)

Em razão de tais fatos, impõe-se a aplicação do disposto no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada”.

Por fim, compete elucidar que, caso entenda o autor haver bens que 

existentes durante o período da convivência more uxória não restaram 

partilhados, deve-se valer do instrumento adequado a tal desiderato.

DISPOTIVO

Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, o que faço 

com fulcro assente no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

 Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, este fixado 

em 10% do valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, 

§2º, do CPC.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109425 Nr: 5930-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MANOELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

CLEUZA PEREIRA ajuizou a presente ação de Reintegração de Posse em 

face de MARIA MANOELA, ambos qualificados, alegando em síntese que é 

legítima possuidora do imóvel descrito como Imóvel 4481 na Rodovia – MT 

246, Quadra 010, Lote 13, com Inscrição Imobiliário n. 09.32.010.13.001, 

no dia 17 de junho de 2002, conforme contrato de compra e venda em 

anexo. Desde a aquisição do imóvel a autora sempre cuidou do imóvel. 

Nara por fim que está impedido de ter acesso ao imóvel.

Deu à causa o valor de R$ 50.000,00.

Juntou documentos.

Requereu a citação do requerido e a procedência dos pedidos iniciais.

Contestação em Ref: 33.

Em Ref: 49 foi determinado a realização de vistoria do imóvel objeto na lide, 

sendo que foi realizado em Ref: 83, constatando-se como proprietário do 

imóvel a pessoa de José Francisco Guimarães.

Designado audiência, foi ouvida a parte requerida. (Ref: 92)

Alegações finais pelo autor em Ref: 101.

O requerido deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para apresentar alegações 

finais. (Ref: 100)

Relatado. Decido.

Não há preliminares a serem apreciadas.

Na presente ação possessória, busca, a autora, reintegrar-se na posse 

do imóvel descrito como Imóvel 4481 na Rodovia – MT 246, Quadra 010, 

Lote 13, com Inscrição Imobiliário n. 09.32.010.13.001, nesta urbe.

 Justifica sua demanda em esbulho na sua posse praticado pela ré que 

ocupou o imóvel de forma clandestina, injustamente, portanto, construindo 

na área uma fossa.

A ré, em contestação, diz ser parte ilegítima, vez que não tem posse 

alguma sobre o imóvel em questão.

Da análise dos autos, em atenção à vistoria realizada, bem como a oitiva 

da requerida, tem-se que a propriedade e posse do imóvel objeto da lide 

pertece a José Francisco Guimarães, pessoa essa estranha aos autos.

JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra "Manual de Direito Processual 

Civil, vol. I, ed. Saraiva, ensina que:

“Aquele que pede a tutela jurisdicional em relação a um litígio deve ser o 

titular da pretensão formulada ao Judiciário, e deve apresentá-la em face 

de quem é o sujeito passivo desta mesma pretensão”.

‘In casu’, diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que o 

requerido nada tem a ver com os fatos, pois o mesmo não detinha a posse 

sobre o imóvel objeto da lide no ajuizamento da presente demanda, sendo, 

portanto, este a parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem exame de mérito.

E a jurisprudência vem assim decidindo:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- ILEGITIMIDADE DE PARTE - CONDIÇÕES DA AÇÃO - ART. 267, VI, CPC - - 

A legitimidade processual das partes é pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, podendo ser causa de sua extinção sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC. (STJ - AGA 322237 

- SC - 6ª T. - Rel. Min. VICENTE LEAL - DJU 28.05.2001 - p. 00225).
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 PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA - LEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APELOS 

IMPROVIDOS. 1. PARA PROPOR OU CONTESTAR AÇÃO É NECESSÁRIO 

TER INTERESSE E LEGITIMIDADE, SEGUNDO O ART. 3º DO CPC. NESSA 

ESTEIRA, TANTO A LEGITIMAÇÃO ATIVA COMO A PASSIVA 

CONSTITUEM CONDIÇÃO DE AÇÃO, CUJA AUSÊNCIA ENSEJA A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 2. INVIÁVEL O 

ACATAMENTO DA PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL, PORQUANTO AMBOS 

FIGURARAM COMO PARTES INTEGRANTES DO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 

ANULATÓRIA. 3. NAS CAUSAS EM QUE NÃO HOUVER CONDENAÇÃO 

(COMO NA AÇÃO DECLARATÓRIA) OU NAQUELAS EM QUE FOR 

VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS OBEDECE À REGRA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC, 

DEVENDO O MAGISTRADO ARBITRÁ-LOS CONSOANTE APRECIAÇÃO 

EQÜITATIVA, TOMANDO POR BASE AS PECULIARIDADES DA CAUSA E 

OS CRITÉRIOS EXPOSTOS NO § 3º DO MESMO ARTIGO, QUAIS SEJAM: O 

GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O TRABALHO 

REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU 

SERVIÇO. 4. APELAÇÕES IMPROVIDAS. TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal; Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

EX-OFÍCIO; Número do Processo: 20010110682037APC; Unidade da 

Federação: DF; Número do Acórdão: 238749; Data de Julgamento: 

24/10/2005; Órgão do Processo: 1ª Turma Cível; Relator: AQUINO 

PERPÉTUO; Data de Publicação: 14/03/2006; Página de Publicação: 96.

 Pelo Exposto, diante da doutrina e da jurisprudência, Declaro EXTINTO O 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil Brasileiro.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, suspensa a cobrança por cinco anos em razão da 

gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se as 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152319 Nr: 9043-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BPDS, JPPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403

 Agaurde-se resposta em 30 dias.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133551 Nr: 712-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONEI DA SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magualhães - OAB:17.567

17567/M

 Defiro o requrdio.

Aguarde-se por 10 dias.

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir.

 Dados do bloqueio

 Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras

 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo: 20180006659561

 Data/Horário de protocolamento: 05/10/2018 16h19

 Número do Processo: 104381

 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Vara/Juízo: 6003 - 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerdas

 Juiz Solicitante do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ANTONIO NOZOR MARQUES

 Deseja bloquear conta-salário? Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas

 03.507.415/0011-16 : ESTADO DE MATO GROSSO 14.337,96 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 10561-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de Ref: 36, defiro o pedido de exclusão de James 

Mattew Merril do polo passivo da demanda.

Proceda-se as retificações necessárias.

Após, dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118608 Nr: 3093-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDAR, CDAG, CWDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166076 Nr: 3180-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R ALVES MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto - 

OAB:OAB/MT 18503

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 
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no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Arquive-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126928 Nr: 6698-44.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167410 Nr: 3820-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA, Nandria Daniela dos 

Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A., ANDRESA PALMEIRAS DE 

SOUZA ME, Wesley Leonel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:14.994-A

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 136-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que deem prosseguimento ao feito em 5 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113280 Nr: 1347-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO, Marina Franco da 

Veiga Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138967 Nr: 3237-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Arcanjo Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121061 Nr: 3990-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Franco da Veiga, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4102

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156421 Nr: 11003-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Gonçalves Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON GONÇALVES 

FARIA - OAB:23072

 Venham aos autos os cálucos atualziados e o nº do CPF/CNPJ na mesma 

petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137227 Nr: 2491-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica - 

OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161885 Nr: 1251-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio 

Silva Borges, Maria José Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Venham aos autos os cáluclos atualizados e o nº do CPF/CNPJ na mesma 

petição;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35245 Nr: 2701-05.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivany Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO WILSON 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 2701-05.2006.811.0013, Protocolo 

35245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91089 Nr: 2674-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 INTIMO os doutos advogados das partes da realização de Coleta de 

Padrão Gráfico designada para o dia 16/10/2018, às 12 horas , no Forum 

de Pontes e Lacerda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101929 Nr: 2891-50.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAIMUNDO DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF/CNPJ e os cálculos atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167875 Nr: 4053-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT COSMETICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o nº do CPF/CNPJ dos 

executados.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001125-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001125-37.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$7,417.73; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, 

abro vista a parte requerida para que apresente as contrarrazões, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001869-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. (REQUERENTE)

L. M. (REQUERENTE)

W. L. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001869-32.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LAUDEMIR MANDUCA REQUERENTE: CELIA REGINA 

DEMARCHI Vistos. EXPEÇA-SE Certidão de Objeto e Pé em favor da 

requerente, devendo comprovar o prévio recolhimento da guia respectiva, 

caso não seja beneficiário da gratuidade da justiça, e promover a retirada 

em cartório, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, nada sendo requerido, no 

prazo supracitado, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 14 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001415-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VIEIRA MARIM (REQUERENTE)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDO FARIA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001415-52.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JOSIANE VIEIRA MARIM RÉU: ZENILDO FARIA MAIA Vistos. 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 
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para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001415-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VIEIRA MARIM (REQUERENTE)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDO FARIA MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001415-52.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JOSIANE VIEIRA MARIM RÉU: ZENILDO FARIA MAIA Vistos. 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 17h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002356-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ESTER VALENTIM FERNANDES OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA CRUZ LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002356-02.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ESTER VALENTIM FERNANDES OLIVEIRA RÉU: LABORATORIO DE 

ANALISE CLINICA SANTA CRUZ LTDA - ME Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000523-46.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. INDEFIRO o petitório de ID nº. 15262440, haja 

vista que, a realização de perícia torna-se imprescindível ao deslinde da 

controvérsia. Portanto, é cabível no caso em tela a inversão do ônus da 

prova, a fim de que o réu suporte o pagamento dos honorários periciais, 

em vista de ter dado causa a pretensão. Neste sentido já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDOS 

INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES POR INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BOLETIM DE 

ATENDIMENTO MÉDICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O 

PEDIDO INICIAL – INEXISTENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA 

MÉDICA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO - CERCEAMENTO DE DEFESA 

CONFIGURADO – PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA CONSTANTE DA 

INICIAL - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO 

NOVO CPC – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1.Trata-se de 

Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC/2015.2.O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Atendimento 

Médico, documentos anexos ao pedido inicial, são hábeis para demonstrar 

a data e a ocorrência do sinistro. 3.Prova pericial não realizada configura 

cerceamento de defesa, posto que o Laudo Pericial é documento 

indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 4.A não realização de prova 

pericial, quando requerida pela parte na inicial, enseja nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.5.Não considerando suficientes as 

provas, o juiz deve determinar, de ofício, a realização de prova pericial, em 

prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do 

CPC.6.Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. (Ap 89311/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Portanto, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de ID nº. 15164412. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA MACHADO MARQUES (RÉU)

K. M. R. (RÉU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000662-95.2018.8.11.0013 AUTOR: 

AGEU RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: NORMA MACHADO MARQUES 

RÉU: K. M. R. Vistos. Diante do teor da certidão de id. 15275086, 

REDESIGNO a sessão de conciliação e mediação junto ao CEJUSC de 

Pontes e Lacerda para o dia 23 de janeiro de 2019 às 14h30min. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62315 Nr: 2656-25.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Prado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

358,23 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 161/166. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 192,96 (cento e noventa e 

dois reais e noventa e seis centavos) para recolhimento da guia de custas 

e R$ 165,27 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139921 Nr: 3668-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CARLA DE BARROS 

- OAB:343848

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 98/100. Este valor deverá 

ser pago de forma única, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos 

itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e 

clicar em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115270 Nr: 2002-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME APARECIDO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Antonio do Prado - 

OAB:255.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 121. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48392 Nr: 4669-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

297,36 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 150/151. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 66,40 (sessenta e seis 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 4605-16.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Itamarati S/A, Nobre Seguradora do 

Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960, Rafael Oliveira Favretto - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 
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OAB:160903, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, Maria Emilia 

Gonçalves de Rueda - OAB:OAB/PE 23748

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

3.233,10 (três mil e duzentos e trinta e três reais e dez centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 265/269. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.616,55 (um mil e 

seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.616,55 (um mil e seiscentos e 

dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146060 Nr: 6180-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, EDINALDO FERREIRA 

DE SANTANA, JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Ladario Silva Borges 

Filho - OAB:8104/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada do instrumento de 

mandato de fls. 429/430 (ref. 65), procedo à intimação do réu JONAIR 

LIMA BIANQUINI FILHO para que se manifeste acerca do conteúdo da 

decisão proferida às fls. 378/379 (ref. 42), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138298 Nr: 2996-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 122, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6856-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 70, uma vez que a consulta ao Sistema Bacenjud 

já fora realizada às fls. 50/51, sem que houvesse a localização de 

quaisquer bens em nome do executado, além de que a exequente não 

demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao executado no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98847 Nr: 1593-23.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Lucia Perine Paviote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 132, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 4603-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Calisto Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93883 Nr: 4877-73.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 989-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21996 Nr: 1360-12.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Pia de Jesus Viana, Ariston Pio de Jesus, Tereza 

Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87345 Nr: 5046-94.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Valentin de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49846 Nr: 53-04.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 271, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 8804 Nr: 151-23.1995.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antônio Dambros, Lídia Reolon 

Dambros, Antônio Dambros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119177 Nr: 3255-85.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA 

RURAL POR INVALIDEZ proposta por MARIA APARECIDA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)...DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.Em 

relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, em 

um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) 

ser a parte requerente portadora de deficiência que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral; e (II) a condição de segurado da parte 

autora. DESIGNO o dia 6 de novembro de 2018, às 13h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC. INTIMEM-SE a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o requerido, por 

remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, observados os 

comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC.EXPEÇA-SE o necessário 

para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89711 Nr: 1508-71.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingos da Silva, Euzeni Inacio da Silva, Geneci 

Inácio da Silva, Antonio Celso da Silva, Creuzeni Inacio da Silva, Euzilene 

Domingos da Silva, Elton Inacio da Silva, Genivaldo Inacio da Silva, Edson 

Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118097 Nr: 2893-83.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Elisiário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia das partes (fl. 109), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24103 Nr: 3433-54.2004.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Marcelino de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, 

Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT, Seila Maria Álvares da 

Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Certifico e dou fé que, em observância ao despacho de fl. 1.051, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo o inventariante para que se 

manifeste sobre o pleito de habilitação do credor de fl. 1.006, no prazo de 

15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 3119-93.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 5062-53.2010.811.0013

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferriotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros Brasil S/A, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Autos do processo nº 5062-53.2010.811.0013

Código nº 59496

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por APARECIDA FERRIOTTO contra HSBC 

SEGUROS BRASIL S/A e HDI SEGUROS S/A.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 321/324 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, DOU por prejudicada a audiência outrora designada no 

feito e JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fls. 322 e 324.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 5 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 3448-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAINA LOULA - OAB:24728/O

 Autos do processo nº 3448-08.2013.811.0013Código nº 

85837Vistos....Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.VI – CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 14 de 

setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 3212-03.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ....Por fim, INTIME-SE a parte exequente por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda/MT, 17 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10571 Nr: 4477-45.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Baterias Universal Ltda., Mariuzan 

Resende de Souza., Silas Ferreira Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4477-45.2003.811.0013

Cód. nº. 10571

Vistos.

INDEFIRO o pedido de intimação dos executados para indicarem bens à 

penhora, uma vez que eles se encontram em lugar incerto e não sabido, 

tendo sido intimado por edital (fl. 210). Neste sentido, tal medida se mostra 

desnecessária, tendo em vista que não trará nenhum resultado à parte 

autora.

 No mais, DETERMINO a inscrição dos executados Posto de Baterias 

Universal Ltda (CNPJ: 03.268.356/0001-07), Mariuzan Resende de Souza 

(CPF: 142.910.701-44) e Silas Ferreira da Fonseca (CPF: 040.687.851-04) 

junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do Sistema 

SERASAJUD, na condição de devedor do Banco Brasileiro de Descontos 

S/A, no montante de R$ 202.041,13 (duzentos e dois mil, quarenta e um 

reais e treze centavos), conforme cálculo de fl. 234vº.

Por fim, INTIME-SE a parte autora por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Revisão de Alimentos, na forma do art. 487, I, do NCPC, para majorar o 

valor pago pelo requerido a título de pensão alimentícia a seus filhos para 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme estabelece o art. 85, § 8º, do 

NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica suspensa, 

considerando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 
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(fl. 124).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e 

o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139426 Nr: 3430-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 87, eis que inexiste nos autos certidão de trânsito 

em julgado da sentença de fls. 80/81, momento processual oportuno para 

a formulação da pretensão contida no petitório dedilhado pela autora.

Assim, DETERMINO à Secretaria o cumprimento do tópico final da sentença 

prolatada nos autos, mais especificamente para remeter os autos ao e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o exercício do reexame 

necessário.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 2277-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUZIA VITALINO DE 

FREITAS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 157, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 13).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 157, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 158/159, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 2619-90.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Severina Gonçalves de Menezes, Adenita 

Martins Vieira, Gilcene Socorro Bitencourt de Oliveira, Maria das Graças 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2619-90.2014.811.0013

Cód. nº. 91018

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda/MT.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 21 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 767-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉSIO CÉSAR SILVA TEODORO, Auto Posto 

Pratense Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Autos do processo nº 767-65.2013.811.0013

Código nº 83365

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fls. 265/266, no 

montante de R$ 54.160,54 ( cinquenta e quatro mil, cento e sessenta reais 

e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo de atualização acostado 

à fl. 267;00, sobre o CNPJ de nº 33.678.954/0001-07 e sobre CPF de nº 

042.137.341-53 ; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 
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devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92168 Nr: 3541-34.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbina Julia Bedra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Autos do processo nº 3541-34.2014.811.0013

Código nº 92168

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fls. 99/101, no 

montante de R$ 637,85 (seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fls. 107; sobre o 

CPF; 175.901.081-20 b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de Setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 122-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Fernandes da Silva Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº 122-40.2013.811.0013Código nº 

82763Vistos.WALDEMAR FERNANDES DA SILVA BORGES interpôs o 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 304/309), alegando a 

ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na decisão proferida 

nos autos (“vide” fl. 293)...Diante disso, não há omissão, obscuridade e 

contradição sustentada pelo embargante, entendo que o pedido formulado 

deva ser imediatamente rechaçado.Por tais considerações, por não 

haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios, e, como corolário natural, MANTENHO 

na íntegra a decisão lançada à fl. 293.DECLARO, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).INTIMEM-SE via DJE.Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65156 Nr: 1198-36.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Alves Querubim, Comércio de Tecidos 

Querubim Ltda, Cleydimar Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por ofertada por COMÉRCIO DE 

TECIDOS QUERUBIM LTDA, CLEYDIMAR COSTA FERNANDES e VALDECI 

ALVES QUERUBIM contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. Após, nada 

sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 4343-13.2006.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton 

de Freitas Miotto, Neilton Braga Guimarães, Secretário Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4343-13.2006.811.0013

Cód. nº. 36932

Vistos.

Considerando manifestação de fl. 192, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 2593-73.2006.811.0013

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdA, MdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2593-73.2006.811.0013

Cód. nº. 35120

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fl. 32), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 31.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27050 Nr: 2065-73.2005.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Antunes de Freitas, Espólio de Maurício 

Marcelino de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Milton Queiróz da Silva, Marildo 

Marcelo de Moura, Joaquim Pedro Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, 

Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT, Seila Maria Álvares da 

Silva - OAB:4161-MT

 Autos do processo nº 2065-73.2005.811.0013

Código nº 27050

Vistos.

Considerando a inércia certificada à fl. 394, DECLARO a perda da prova 

pericial que os requeridos pretendiam produzir.

Nessa toada, INTIME-SE a requerente, por meio de seus advogados e via 

DJE, a fim de que requeira o que entender pertinente ao deslinde da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2243 Nr: 2582-49.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FERREIRA FRANCO, Dionísia 

Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2582-49.2003.811.0013

Cód. nº. 2243

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 521, uma vez que a consulta aos Sistemas 

Renajud, Bacenjud e Infojud já foram realizadas às fls. 497/504, sem que 

houvesse a localização de quaisquer bens em nome dos executados, 

além de que a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em 

relação aos executados no período compreendido desde a última consulta 

que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 29024 Nr: 3898-29.2005.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marildo Marcelo de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Cordeiro Santos de Moura, Caroline 

Cordeiro Santos de Moura, Oneyde Therezinha Cordeiro dos Santos, 

Adriana Antunes de Freitas, Mariana de Freitas Moura, Fábio Rodrigo de 

Moura, Fani Regina Filipini de Moura, Paulo Roberto Macedo de Carvalho, 

Mauricio Marcelino de Moura Junior, Tânia Bélem de Moura, Marcos André 

Moreno Moura, Fabiana Moura de Carvalho, Mauricio Cordeiro Santos de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Albuquerque de 

Oliveira - OAB:7996/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, Janete 

Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de 

Menezes - OAB:3709/MT

 Tendo em vista a juntada das cartas precatórias expedidas no feito, todas 

devidamente cumpridas, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

intimo as partes para que apresentem memoriais, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164501 Nr: 2371-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMARA MELGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

102/106 (ref. 48), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001221-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELINA POQUIVIQUI ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001221-52.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANGELINA POQUIVIQUI ARAÚJO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE ajuizada por ANGELINA POQUIVIQUI ARAÚJO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. 

Instruíram a inicial com documentos. A parte requerida foi citada, e 

apresentou contestação ao ID nº. 15143579. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação ao ID nº. 15403169. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente passo, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade 

laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte 

autora. No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos. Diante 

desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal. DESIGNO o 
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dia 06 de novembro de 2018, às 14h00min, para a realização de audiência 

de instrução. INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), 

via DJE, bem como o requerido, por remessa dos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos 

depoimentos pretendem obter, observados os comandos estatuídos no 

artigo 455 do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ZEFERINA PARABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000758-13.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ZEFERINA PARABA. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

SALÁRIO MATERNIDADE RURAL ajuizada por ZEFERINA PARABA, 

devidamente qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. A inicial se fez acompanhar de documentos. O réu foi 

devidamente citado e apresentou contestação ao ID nº. 14738661, 

tempestivamente. A autora apresentou impugnação à contestação ao ID 

nº. 15310973. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Analisando os autos, pela natureza do direito em 

litígio, verifico ser improvável a obtenção de conciliação, além de que as 

partes não se manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. FIXO como pontos controvertidos da lide: o 

exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, por parte da autora. No que tange à questão alusiva às provas a 

serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a prova oral 

se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos. Diante 

desta perspectiva, DEFIRO a produção da referida prova. DESIGNO o dia 

06 de novembro de 2018, às 14h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 342 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado. 

Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002351-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

WELITON SANTIAGO ARAGAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002351-77.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ajuizada por LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA contra ÁGUAS PONTES E 

LACERDA LTDA, ambos nos autos qualificados. Extrai-se da inicial que a 

ré cessou o fornecimento de água na residência da autora, sob o 

argumento de que o corte no cavalete havia sido efetuado há 60 dias e 

não havia solicitação de religação. Além disso, consta da exordial que o 

hidrômetro havia sido violado, devendo a autora pagar multa e taxa para 

reativação, cujos fatos a autora desconhece sua ocorrência e assevera 

estar com suas contas regularmente pagas. Ao final do exposto, requereu 

a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para o fim de 

determinar o restabelecimento do fornecimento de água, sob pena de 

multa diária, para, no mérito, condenar a ré ao pagamento de danos 

morais, invertendo-se o ônus da prova com a confirmação da tutela 

pleiteada. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório, fundamento e decido. A tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no 

artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Por sua vez, o 

jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela 

provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A 

probabilidade do direito se verifica na comunicação de supressão de id. 

15788038, o qual demonstra que a ré cessou o fornecimento de água na 

residência da autora. Além disso, as impressões das faturas, 

correspondente ao mesmo número de matrícula, dá conta da inexistência 

de faturas em atraso, não havendo, “a priori”, razões para vedar o uso do 

serviço essencial à consumidora. Com efeito, o perigo de dano é evidente 

na medida em que a autora ficará desprovida do serviço essencial 

necessário à manutenção de suas necessidades básicas, tornando 

imprescindível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA. DEFERIMENTO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CORTE INDEVIDO. Enquanto perdurar controvérsia sobre a existência de 

débito, descabe o corte do serviço essencial. Se o consumidor ajuizou 

ação em face da fornecedora do serviço, alegando a inexistência de 

débito, não se revela teratológica, nem contrária à lei ou às provas dos 

autos, a decisão que antecipa a tutela de me´rito e determina à ré que 

restabeleça o fornecimento de água. Evidenciados, de forma inequívoca, 

os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil deve o juiz 

antecipar a tutela jurisdicional pretendida. Recurso manifestamente 

improcedente a que se nega seguimento, com base no artigo 557 do 

Código de Processo Civil. (TJRJ, órgão julgador: Sétima Câmara Cível, 

Publicação: 17/12/2010, Julgamento: 15 de dezembro de 2010. Relator: 

Maria Henriqueta do Amaral Fonseca Lobo). Ante o exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência pretendida e, consequentemente, DETERMINO que a ré 

restabeleça o fornecimento de água na residência da autora, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297, 

“caput”, c/c art. 300, “caput”, do NCPC. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, por meio de mandado, nos termos do art. 246, II, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos a autora, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002303-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAURA DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002303-21.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

SAURA DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SAURA DA SILVA 

ARAÚJO OLIVIERA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C DANOS MORAIS E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA contra 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a 

autora que é titular da unidade consumidora nº 6/455221-2 e, em razão da 

ré ter faturado valores acima da média de seu consumo, assevera que já 

foi substituído duas vezes o medidor, todavia, precisou parcelar um 

suposto débito no valor de R$ 14.348,18 (quatorze mil, trezentos e 

quarenta e oito reais e dezoito centavos) com entrada de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e 6 (seis) parcelas de R$ 1.613,00 (mil, seiscentos e treze 

reais), sob pena de ser suspenso o fornecimento do serviço essencial. 

Diante da irregular oscilação nos valores cobrados pela ré, a autora 

pretende a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada para o fim de suspender a exigibilidade dos valores objeto do 

parcelamento até o término da lide, abstendo-se a ré de inserir o seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, para, no mérito, acolher o pedido de 

declaração de inexistência do débito e condenar ao pagamento de danos 

morais. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. 

É a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no 

artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Por sua vez, o 

jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela 

provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. A 

probabilidade do direito se consubstancia na apresentação de elementos 

que evidenciam o alegado, ou seja, as faturas de id. 15657882, bem como 

o histórico de valores que vem sendo cobrados da titular da unidade 

consumidora nº 6/455221-2 (id. 15658060). Além disso, o perigo da 

demora e/ou risco ao resultado útil do processo se infere na 

potencialidade da irregular aferição do consumo efetivo pelo medidor 

instalado pela ré na residência da autora, cuja consequência foi faturar 

elevada quantia à vista dos meses precedentes, onerando-se, “a priori”, a 

consumidora, a qual precisou parcelar o débito e efetuar regularmente o 

pagamento das prestações, além do valor relativo ao consumo mensal, 

sob pena de ter o serviço suspenso. Por óbvio, tal fato faz exsurgir o 

potencial risco de inadimplemento do parcelamento que, se ocorrente, 

permitirá à ré suspender o fornecimento da energia elétrica, acarretando 

prejuízos à autora. Sobre o tema, colho do repertório jurisprudência do E. 

TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA 

DE ENERGIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas relativas 

aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o 

deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para coibir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

06/03/2018)” Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar que a ré: (i) 

SUSPENDA a cobrança do termo de confissão de dívida no valor de R$ 

14.348,18 (quatorze mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezoito 

centavos), referentes aos meses de fevereiro, abril, junho e julho de 2018, 

ABTENDO-SE de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito e de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica em 

razão de tais débitos até o término da lide, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). INTIME-SE 

e CITE-SE a requerida, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do 

art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada 

da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Diante do 

preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, INVERTO O ONUS DA PROVA, na forma do art. 6º, inciso VIII, 

do mesmo “codex”. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos 

autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000878-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDIANA PERONI LOSS (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO TAPIAS ALVES (REQUERIDO)

LUCAS TEIXEIRA PONCIO MARIA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000878-56.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

VEREDIANA PERONI LOSS. REQUERIDO: TIAGO TAPIAS ALVES. Vistos. 

VEREDIANA PERONI LOSS TÁPIAS, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em 

desfavor de TIAGO TAPIAS ALVES, também qualificado nos autos. A 

guarda provisória foi deferida, determinando-se a citação do réu. Citado, o 

réu contestou, conforme ID nº. 14759040. Na oportunidade, 

preliminarmente informou a prevenção do juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, uma vez que foi 

ajuizada Ação de Guarda c/c Alienação Parental, sendo deferida em 07 de 

junho de 2018 a guarda unilateral em favor do requerido. Em 20 de agosto 

de 2018, no ID nº. 14841215, informou o requerido que, em cumprimento 

ao mandado de busca e apreensão, ação em trâmite também na 2ª Vara 

desta Comarca (código 175570), os menores foram a ele entregues. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo declínio da 

competência para processar e julgar o presente feito tendo em vista que 

os menores encontram-se residindo no Município de Baixo Guandu/ES. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A 

competência de processos afetos a questões de guarda, ainda que não 

sejam atreladas à Vara da Infância e Juventude, é determinada pelo art. 

147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo teor determina 

que a sua fixação com base no domicílio dos pais ou responsável, ou pelo 

lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável. Portanto, o juízo competente a dirimir a questão posta nos 

autos é o da Comarca de Baixo Guandu/ES, uma vez que os infantes se 

encontram naquele município, na companhia de seu guardião. Isto posto, 

com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar o presente feito, com arrimo no 

citado art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público. INTIMEM-SE via DJE. Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos 

ao Juízo da Vara de Família da Comarca de Baixo Guandu/ES, mediante as 

baixas e anotações necessárias no setor de distribuição. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com urgência. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001769-77.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA. REQUERIDO: WEVERTON SANTOS FERREIRA. Vistos. RECEBO o 

petitório de ID nº. 15538920 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

contra WEVERTON SANTOS FERREIRA, sob a alegação de que celebrou 

com a parte requerida um contrato de financiamento, concedendo um 

crédito de R$ 9.655,35 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e cinco centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações de 

R$ 284,32 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 

Afirma que o veículo adquirido é da marca HONDA, Modelo: CG 160 FAN 

ESDI, Chassi: 9C2KC2200HR514507, Placa: OBO3246, Renavam: 

1120802404, PRETA, ano/modelo: 2017/2017. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 19/02/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 7.089,20 (sete mil, oitenta e nove reais e vinte 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na ref. 14521340, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 14521323). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca HONDA, Modelo: CG 160 FAN ESDI, 

Chassi: 9C2KC2200HR514507, Placa: OBO3246, Renavam: 1120802404, 

PRETA, ano/modelo: 2017/2017. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002089-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002089-30.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M MACHADO - ME. Vistos. RECEBO o petitório de ID nº. 

15563217, e documentos de ID nº. 15563227, 15563228, 15563230 e 

15563234 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra P.E.M 

MACHADO - ME, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida 

um contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 24.185,32 

(vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a 

ser pago em 43 (quarenta e três) prestações de R$ 664,21 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e um centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca FIAT, Modelo: PALIO FIRE, Chassi: 

9BD17122ZF7534817, Placa: OOS1698, Renavam: 1057329000, AZUL, 

ano/modelo: 2015/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 17/07/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

15.269,98 (quinze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na ref. 15374005, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 15563234). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca FIAT, Modelo: PALIO FIRE, Chassi: 

9BD17122ZF7534817, Placa: OOS1698, Renavam: 1057329000, AZUL, 

ano/modelo: 2015/2015. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 
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911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 08 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000650-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000650-81.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Tecidos Tita Ltda Réu (é, s): Hercules Silva Oliveira Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA proposta por TECIDOS TITA LTDA contra HERCULES 

SILVA OLIVEIRA. O feito tramitou regularmente, sendo que, no ID de nº 

15738558, as partes informaram a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 8 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000727-90.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Canopus Administradora de Consórcios S. A. Réu (é, s): Wilsa Cristina 

Cardoso Ramos Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A contra 

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS. Afirma que os veículos adquiridos 

são da marca HONDA modelo BIZ 125 ES, ano fabricação 2014 e 2015, 

chassi 9C2JC4820ER017993 e 9C2JC4820FR571781, placa OBN-6623 e 

QBP-3095, cor ROSA e PRATA e renavam de nº 01002238193 e 

01053639578. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 18/12/2016, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

9.596,22 (nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois 

centavos). Em decisão proferida no ID: 13750844, a liminar foi deferida, na 

qual, foi devidamente cumprida (fls. 101/104). Por outro lado, até a 

presente data a ré não se manifestou, deixando decorrer o prazo “in 

albis”. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado 

do processo, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Ab initio, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 911/69: 

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. §1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2º No prazo do §1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Verifica-se que a 

ação é procedente, uma vez que foi comprovada a mora (ID: 13306717) e 

a parte ré é revel, deixando de purgar a mora e/ou contestar à ação no 

prazo legal (Decreto-lei 911/69, art. 3º, §2º). Acerca da revelia, dispõe o 

art. 344, do Novo Código de Processo Civil: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Por fim, é certo que a revelia e a 

comprovação dos requisitos do inadimplemento da obrigação contratual 

acarretam a procedência da ação. Neste sentido é a jurisprudência do E. 

TJ/MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTEÇA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - LIMINAR 

DEFERIDA - RÉU CITADO PARA CONTESTAR OU PURGAR A MORA - 

REVELIA - PROCEDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DA 

AUTORA - ARTIGOS 2º E 3º do DECRETO-LEI 991/69 - SENTENÇA 

RATIFICADA. Ratifica-se a sentença que julgou procedente a Ação de 

Busca e Apreensão, ante o inadimplemento da obrigação contratual e a 

revelia do réu. (ReeNec 70454/2006, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 

13/12/2006). Por fim, diante da fundamentação supra, a procedência da 

ação é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e 

apreensão proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/A contra WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS, com resolução de mérito, 

nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. CONFIRMO 

definitivamente a liminar deferida de ID de nº 13750844. CONDENO a 

requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com base no art. 

82, §2º, c/c art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. Pontes e Lacerda, 8 de outubro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000970-34.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Réu (é, s): Wilsa Amaral 

dos Santos Brito Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

contra de WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO. O feito tramitou 

regularmente e, no ID de nº 14233900, o exequente requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, tendo em vista que as 

partes transigiram extrajudicialmente. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, mister discorrer que a ação 

tem como fim primordial a satisfação dos interesses do credor sem, 

contudo, onerar demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento 

do pedido trazido no ID de nº 14233900 se mostra a medida mais acertada, 

uma vez que a própria exequente não mais tem interesse no 
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prosseguimento da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção. 

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

autora no pagamento das custas e taxas judiciárias. Por outro lado, deixo 

de condenar em honorários advocatícios à vista da inexistência da 

triangularização processual. Considerando que o pedido de desistência do 

feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo 

único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002179-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

JORGE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002179-38.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JORGE ALVES DE FREITAS RÉU: ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SA 

Vistos. Cuida-se de PEDIDO DE ALVARÁ aforado por JORGE ALVES 

FREITAS e ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SÁ, qualificados nos autos, 

sob o argumento de que Daniel de Sá Freitas faleceu em 05 de setembro 

de 2018. Asseveram os autores que o ‘de cujus’ deixou um seguro de vida 

junto ao Banco Bradesco, além de valores depositados em conta junto a 

retrocitada instituição financeira e a Caixa Econômica Federal, além do 

PIS/PASEP e FGTS. Arrematam pedindo a procedência do pedido de 

expedição de alvará judicial para liberação das quantias eventualmente 

vinculadas as supracitadas instituições financeiras. Com a emenda da 

inicial, os autos vieram conclusos para sentença. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. Inicialmente impende ressaltar que, o direito esboçado 

pela requerente tem sustentáculo jurídico na Lei Complementar n.º 26/75 

[art. 4.º, § 1.º], que regula o PIS/PASEP, e que chancela a hipótese de, em 

caso de morte do titular da conta individual, o respectivo saldo existente 

deverá ser revertido em prol de seus dependentes devidamente 

habilitados junto ao órgão competente — de acordo com a legislação da 

Previdência Social e com a legislação específica de servidores —, ou, na 

falta daqueles, aos sucessores do titular nos termos da legislação civil. A 

respeito do tema, especificamente, a Lei n.º 6.858/80, e que é 

regulamentada pelo Decreto n.º 85.845/81, dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, cujo art. 1.º reza que: “Art. 1.º - Os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” A respeito da movimentação de valores depositados em 

conta vinculada ao FGTS de trabalhador, a Lei n.º 8.036/90, que dispõe 

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no seu art. 20 arrola, de 

forma taxativa, as hipóteses e circunstâncias em que é cabível o 

levantamento do numerário depositado, indicando, outrossim, os 

beneficiários, cuja redação, pertinente ao caso em liça, transcrevo ‘ipsis 

litteris’: “Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser 

movimentada nas seguintes situações: (…) IV - falecimento do 

trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim 

habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a 

concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao 

recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos 

na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do 

interessado, independente de inventário ou arrolamento; (…)”. Portanto, 

denota-se daí que, para o deferimento do levantamento de valores 

depositados em conta vinculada tanto ao PIS/PASEP quanto ao FGTS de 

indivíduo já falecido, afigura-se indispensável, em um primeiro momento, a 

perquirição a respeito da existência de algum dependente cadastrado e 

habilitado perante a Previdência Social; inexistindo dependentes 

regularmente habilitados o rumo a ser seguido diz com a investigação da 

existência de eventuais sucessores do titular da conta, de acordo com as 

regras da legislação civil correspondente. No caso em pauta, cotejando o 

manancial probatório encartado nos autos, vislumbra-se que não existem 

nos autos prova da existência de dependentes cadastrados e que podem 

auferir eventuais vantagens e/ou benefícios em nome do ‘de cujus’ nos 

registros da Previdência Social. A par de tais constatações, observa-se, 

outrossim, que fora perfeitamente demonstrada pela (s) requerente (s) a 

condição de sucessora do ‘de cujus’ (‘Vide’ id. 15480314). Posto isso, bem 

como comprovada a qualidade de sucessores do de cujus e a real 

necessidade da medida, tenho que a procedência do pedido formulado é 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC, para extinguir o processo, com resolução do mérito e, 

consequentemente, EXPEÇA-SE alvará autorizando os autores a 

levantarem eventuais valores depositados na conta vinculada ao nome do 

‘de cujus’, o Sr. Daniel de Sá Freitas, referente: (i) PIS/PASEP e FGTS, (ii) a 

depósitos em conta no Banco Bradesco, agência 1457-5, Conta Corrente: 

1349-8; (iii) a depósitos em conta no Banco Bradesco, agência 1457-5, 

Conta Corrente: 1053-7; (iv) a depósitos em conta na Caixa Econômica 

Federal, agência 3439, operação: 013, Conta Poupança: 11467-4, e, por 

fim; (iv) eventuais créditos/valores/direitos oriundos do contrato de seguro 

de vida de matrícula 067092977, multiplano geração 2, em nome do “de 

cujus” junto ao Banco Bradesco. INDEFIRO a expedição de ofício às 

instituições financeiras elencadas nos itens “c” e “d” da petição inicial (id. 

15479987), uma vez que a ação proposta não se confunde com a 

finalidade da ação de exibição de documentos, devendo ser proposta a 

ação autônoma para tal fim. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do NCPC. Transitada em julgado esta sentença proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. Dou a presente sentença como publicada com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. Dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 

da CGJ/MT. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE integralmente, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162603 Nr: 1614-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo de Almeida, Olicio dos Santos 

Monteiro, Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Vistos, etc.

Considerando que em consulta ao sistema Apolo não vislumbrei registro 

de ação penal em desfavor de OLICIO DOS SANTOS MONTEIRO, conforme 

DECISÃO proferida em 18/07/2018 na qual DETERMINEI o desmembramento 

do feito, REMETO os autos à secretaria para que seja devidamente 

certificado.

APÓS, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163807 Nr: 2082-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 588 de 802



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 27.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

WENDER DE SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

previstas no art. 157, §2°, inciso I do Código Penal.Assim, por inexistir 

condição judicial valorada negativamente é que fixo a pena-base em 04 

(quatro) anos de reclusão.31.Na segunda fase, tendo em vista que o réu 

confessou a prática delitiva perante a autoridade policial e em juízo e que 

era menor de 21 anos à época dos fatos, reconheço as atenuantes 

previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal. Assim reduzo 

a pena-base - em 2/6 - em virtude das duas atenuantes mencionadas para 

03 anos e 02 meses de reclusão32.Ainda na segunda fase, não há 

agravantes a serem consideradas.33.Na terceira fase, tendo em vista que 

o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, aplico a fração 

pertinente e aumento a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão.34.Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.35.Assim, fixo a pena final, para 

este delito, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa.36.Substituição e suspensão da pena: incabíveis, pois 

o crime foi praticado mediante violência contra a pessoa.Da prisão 

preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Assim, DETERMINO que 

seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA com vistas a colocar 

o réu em liberdade SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER 

PRESO. V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 40.Indenização às vítimas: 

Considerando que houve pedido expresso na denúncia, passo à análise 

do valor mínimo da indenização, conforme prevê o art. 387, IV, do Código 

de Processo Penal e fixo-a no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta 

reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156571 Nr: 11088-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos, etc.

Trata-se processo executivo de pena do reeducando MAX WILLIAN 

MEDEIROS, cujo local de cumprimento de pena atualmente, conforme 

noticiado nos autos nº 7372-51.2018.811.0013 (Código 176183) é a 

comarca de COMODORO/MT.

Assim, tendo em vista a informação acerca da atual transferência do 

reeducando para a prisão de COMORODO/MT, determino a transferência 

da execução da pena para aquela Comarca, na forma do art. 66, V, “g” da 

Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Deixo de analisar eventuais pedidos pendentes, em razão do declínio da 

competência, deixando a apreciação para o novo juízo da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 Trata-se de ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória em 

desfavor dos réus Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza e 

Diego José da Silva.

À fl. 325 os réus Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de Souza e 

Diego José da Silva manifestaram o desejo de recorrer da sentença.

O réu Diego apresentou recurso de apelação (fls. 326), sem contudo 

apresentar as razões devidas.

O ministério Público interpôs recurso de apelação.

O réu Diego apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo MP às fls. 363/367 e os réus Farlei Lourdes de Jesus e 

Wesley Bastos de Souza apresentaram as contrarrazões ao recurso às 

fls 378/379.

A Terceira Câmara Criminal do TJMT converteu o julgamento em diligência, 

determinando a intimação da i. Defesa dos réus já mencionados para 

apresentarem as RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A i. Defesa do réu Diego José da Silva, por fim, apresentou as razões do 

recurso (fls. 394/400).

A i. Defesa dos réus FARLEI LOURDES DE JESUS e WESLEY BASTOS DE 

SOUZA, mesmo devidamente intimada via DJe, quedou-se inerte, conforme 

certidão acostada aos autos (fl. 418).

Assim, tendo em vista a demanda exacerbada de processos de réus 

hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública desta comarca, 

nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – campus Pontes e 

Lacerda/MT para apresentarem o RECURSO DE APELAÇÃO dos réus 

FARLEI LOURDES DE JESUS e WESLEY BASTOS DE SOUZA, bem como 

fazer a defesa dos réus até o final da demanda, com vistas a 

proporcionar maior celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Interposto o RECURSO DE APELAÇÃO devido juntamente com AS 

RAZÕES, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentar as 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170619 Nr: 5036-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Sulivan Santana Oliveira, Cristiane de 

Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade da readequação da pauta de audiência da 

Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, ANTECIPO a audiência 

anteriormente designada, para a data de 12 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 

14H00MIN.

Intimem-se os réus, testemunhas, Ministério Público, Defesa Técnica e 

Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 179222 Nr: 8707-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por réu Julia Voltolini 

Caparroz, tendo como testemunha arrolada, a pessoa de Marília de 

Carvalho Sampaio e Eder Aparecido Sindolfo.

Ocorre que este juízo já ouviu as referidas testemunhas em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e em TODOS os arrolados alegaram 

conhecer superficialmente a ré, bem como desconhecer os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, nunca compareceu ao 
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ato.

Desta forma, percebo que se trata de testemunhas meramente 

protelatórias. Portanto, determino que se encaminhe cópia do depoimento 

produzido na Carta Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 

08/03/2017) a fim de comprovar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127023 Nr: 6744-33.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marcondes Alves de Lima, Luciano 

Sousa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IDIRLENE NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:4090

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para análise das preliminares 

suscitadas pela defesa do acusado Luciano Sousa dos Santos em sede 

de resposta à acusação, após voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178895 Nr: 8563-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por réu Julia Voltolini 

Caparroz, tendo como testemunha arrolada, a pessoa de Marília de 

Carvalho Sampaio e Eder Aparecido Sindolfo.

Ocorre que este juízo já ouviu as referidas testemunhas em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e em TODOS os arrolados alegaram 

conhecer superficialmente a ré, bem como desconhecer os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, nunca compareceu ao 

ato.

Desta forma, percebo que se trata de testemunhas meramente 

protelatórias. Portanto, determino que se encaminhe cópia do depoimento 

produzido na Carta Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 

08/03/2017) a fim de comprovar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150673 Nr: 8315-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Gregório Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER GREGÓRIO ALVES, Rg: 

14272008, Filiação: Elias Rodrigues Alves e Cleuza Gregório Alves, data 

de nascimento: 08/01/1981, brasileiro(a), natural de Bataiporã-MS, 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Cleber Gregório Alves, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) 

no(s) artigo(s) 147, caput, do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código 

Penal) clc os dispositivos insculpidos na Lei Federal n.o 11.34012006(...)

Despacho: Vistos etc. Considerando que o réu não foi encontrado para 

intimação pessoal, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 50, para 

DETERMINAR a intimação do réu CLEBER GREGÓRIO ALVES, por meio 

editalício, nos termos do art. 361 do CPP, para que apresente defesa 

preliminar. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174086 Nr: 6465-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdJ, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO ROSA DE JESUS, Cpf: 

01977370136, Rg: 1689364-6, Filiação: Valdemar Lino de Jesus e Nair 

Rosa de Jesus, data de nascimento: 06/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 99631 5198, 

atualmente em local incerto e não sabido ELIAS CABRAL, Cpf: 

07246506101, Filiação: Maria Sebastiana da Silva e Antonio Cabral, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JANE DE ALMEIDA, 

Cpf: 04934293108, Rg: 2292144-3, Filiação: Tereza Alves de Almeida, 

data de nascimento: 26/06/1993, brasileiro(a), natural de Vale do S. 

Domingos-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9221-8913 e atualmente em 

local incerto e não sabido ANDREIA GORDIANO MOREIRA, Cpf: 

23576193847, Rg: 415032556, Filiação: Maria de Fatima Gordiano e Paulino 

Moreira, data de nascimento: 04/02/1984, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, convivente, cozinheira, Telefone (65)996315198. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das VÍTIMAS E AGRESSORES, acima qualificados, 

da decisão concessiva das Medidas Protetivas.

Resumo da Inicial: RESUMO DA DECISÃO"(...) Por todo o exposto, defiro 

em parte o pedido formulado para determinar: 1) Afastamento do Agressor 

do lar; 2) Proibição de se aproximar das ofendidas, familiares destas e 

testemunhas a uma distância de pelo menos 100 (cem) metros; 3) 

Proibição de entgrar em contato com as ofendidas e seus familiares por 

qualquer meio de comunicação: 4) Proibição de frequentar a atual 

residência das vítimas, bem como o lcoal de trabalho, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica das ofendidas: 5) Recondução das 

ofendidas ao lar, após odevido afastamento do agressor: 6) Detrmino, à 

mingua de maiores elementos de convicção quanto as ganhosa do 

ofensor, alimentos provisonais em favor da parte ofendida e dos menores 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, que deverão ser por 

ele depositados até o dia 10 de cada mês, em conta corrente de 

titularidade da ofendida ( a ser por lea informada, em juíao, para posteior 

comunicação ao ofensor), sob as penas da lei correspondentes: 7) a 

proibição e suspensão de posse/restrição de porte de armas; 8) autorizo 

a separação de corpos (...)

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial e 

DETERMINO a intimação das partes, por edital, acerca das Medidas 

Protetivas deferidas à Maria Neuza Rodrigues Dias, em consonância com 

o Enunciado 43 que aduz ” Esgotadas todas as possibilidades de 

intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de 

medidas protetivas de urgência” (IX FONAVID – Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 590 de 802



Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156032 Nr: 10823-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

03501474180, Rg: 1470257-6, Filiação: Gerse Rosa da Silva e Senir 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 19/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 99261-1875. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, acima qualificada, da decisão 

concessiva de Medidas Protetivas.

Resumo da Inicial: RESUMO DA DECISÃO: (...) 1) a proibição de 

determinadas condutas, especialmente a aproximação da ofendida, 

fixando o limite mínimo de distânciaq de 50m (cinquenta metros) entre 

este(s) er o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados com o 

pedido de proetelçao - Lei nº 11.340/06, art. 22, III, "a": 2) A propibição de 

determinadas condutas, especioficamente o contrato com a ofendida, por 

qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o 

pedido de proetção - Lei nº 11.340/06, art. 22, III, "b": 3) A proibição de 

determinadas condutas, especialmente FREQUENTAÇÃO DE 

DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTESE AS RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual é 

justrificada pelos fatos narrados com o pedido de preoteção - Lei nº 

11.340/06, art. 22, III, "c"(...)

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro a cota Ministerial, de modo 

que, DETERMINO a intimação da ofendida Luciana Ferreira da Silva, por 

edital, acerca das Medidas Protetivas deferidas à Maria Neuza Rodrigues 

Dias, em consonância com o Enunciado 43 que aduz ” Esgotadas todas as 

possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital 

das decisões de medidas protetivas de urgência” (IX FONAVID – Fórum 

Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Diego José da Silva, 

Wesley Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268, Luiz 

Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono os autos para intimação do 

Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT da decisão transcrita;

"(...) Assim, tendo em vista a demanda exacerbada de processos de réus 

hipossuficientes nos quais atuam a Defensoria Pública desta comarca, 

nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da UNEMAT – campus Pontes e 

Lacerda/MT para apresentarem o RECURSO DE APELAÇÃO dos réus 

FARLEI LOURDES DE JESUS e WESLEY BASTOS DE SOUZA, bem como 

fazer a defesa dos réus até o final da demanda, com vistas a 

proporcionar maior celeridade ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. (...)"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001381-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

MELQUIZEDEQUE JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 15h50min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-91.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO APARECIDO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010430-91.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MAURICIO APARECIDO DIAS 

FERREIRA REQUERIDO: NILSON Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO A parte autora fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, 

estando o feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a seguinte previsão: § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora devidamente 

intimada para manifestar, e ainda, visto não ter se encontrado bens 

penhoráveis, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto posto, 

JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que compareça à 

secretaria deste Juizado para que retire os documentos originais, caso 

tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire Certidão de 

Credito em favor do exequente a ser confeccionada pela gestora. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-71.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

DANIEL SOARES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010507-71.2014.8.11.0013. REQUERENTE: AUREA SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANDIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000618-13.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSILANDIA GONCALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina que: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Revogo liminar 

eventualmente deferida. Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-34.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77517 Nr: 2255-13.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udenilson da Silva Marcolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 24 de outubro de 

2018, às 15h30min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O
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 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h50min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69315 Nr: 87-72.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Branco, Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI DE AZEVEDO MARQUES - 

OAB:328344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome dos executados CARLOS 

MOURA BRANCO CPF: 171.578.201-10, e VALTERLY RIBEIRO DA SILVA, 

CPF: 056.260.302-63, até o limite da dívida remanescente atualizada, no 

valor de R$ 8.012,05 (oito mil, doze reais e cinco centavos) conforme 

cálculo de fl.78-v.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à 

exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei 

nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h50min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 434-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h40min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 824-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13h20min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 293-18.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13h00min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 758-27.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h00min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78696 Nr: 483-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 24 de outubro de 

2018, às 13h30min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78855 Nr: 579-93.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 24 de outubro de 

2018, às 12h30min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80269 Nr: 1138-50.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ECdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevaldo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0, Daniel de França Tavares - OAB:MT-20490/0

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido e julgo PRECLUSO o seu direito de 

arrolar novas testemunhas.POIS BEM.Saneado o feito, e não havendo 

outras questões a serem dirimidas, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, 

às 14h55min (MT), para a audiência de instrução e julgamento.Intimem-se 

as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local.Intime-se o acusado cientificando-o da presente 

audiência.Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contiguas.OFICIE-SE a Assistente Social e a 

Psicólogo para que tentem novo contato com a genitora da vítima para que 

agendem a realização de estudo psicossocial, bem como para que também 

respondam os quesitos formulados pela defesa às fls. 95/100, que ora 

defiro. Restando prejudicado, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se.Ciente da juntada de fls. 92/94.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 342-59.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irênio de Andrade Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Valdineia Eterna Andrade Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h20min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78770 Nr: 531-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Santana Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13h40min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h00min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77213 Nr: 2089-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Slustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 515-83.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 
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impugnar a contestação apresentada

Slustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79593 Nr: 894-24.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkcemuller Maxwel dos Santos, Jhon 

Lennon Alves de Oliveira, Valdirene Alves de Oliveira, Rafael Alves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15217

 VISTO,

A denúncia foi recebida às fls. 120/121, não é caso de absolvição 

sumária, pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação às fls. 151, 178/180 e 199/201, não 

houve arguição de preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 12h30min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intimem-se os acusados cientificando-os da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Sem prejuízo do acima exposto, vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do petitório e documentos de fls. 189/198.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79658 Nr: 929-81.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Ruan Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 I – DA LEI 13.654/(...) Posto isto, defiro o requerimento ministerial e, em 

consequência, RECONHEÇO, incidentalmente, a inconstitucionalidade 

formal da Lei nº 13.654/2018, na parte em que revogou §2º, inciso I, do 

artigo 157 do Código Penal, RECHAÇANDO o pleito defensivo.II – OUTRAS 

CONSIDERAÇÕESA denúncia foi recebida à fl. 59, não é caso de 

absolvição sumária, pois ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do 

Código de Processo Penal. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e 

ausente a princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de 

punibilidade, devendo nesta fase processual, a autoridade judiciária 

aprofundar na análise da material, demandando dilação 

probatória.Apresentada resposta a acusação às fls. 90/98, não houve 

arguição de preliminares.Assim, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 

14h30min (MT), para a audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local.Intimem-se os acusados cientificando-os da 

presente audiência.Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.Dê-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66710 Nr: 506-29.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli dos Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valtércio Teixeira de Oliveira 

- OAB:19365-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA, 

Filiação: Vera Lúcia Barbosa dos Santos e José Rodrigues de Souza, data 

de nascimento: 28/07/1987, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

convivente, cozinheira. atualmente em local incerto e não sabido
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\pard\fi0\li0\qj\ri0\sb0\sa0\itap0 \plain \f1\b\caps\fs22 FINALIDADE: 

INTIMA\plain \f1\b\caps\fs22 \u199 \'c7\u195 \'c3\plain \f1\b\caps\fs22 O da 

parte\plain \f1\fs22 acima qualificada, atualmente em lugar incerto e n\u227 

\'e3o sabido, dos termos da r. senten\u231 \'e7a proferida nos autos e a 

seguir transcrita. FICA CIENTIFICADA A DENUNCIADA, DE QUE HAVENDO 

DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA, O PRAZO COMEÇARÁ A FLUIR 

APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DESTE EDITAL.\par}

Sentença: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, a atribuindo a conduta tipificada no artigo 339, 

caput, do Código Penal. Constam na denúncia os seguintes relatos: 

“Consta nos autos do inquérito policial que no dia 03/04/2015, por volta 

das 13hs20min, na Delegacia de Polícia situada na Avenida Brigadeiro 

Eduardo Gomes, bairro Jardim Cândido, município de Poxoréu/MT, a 

denunciada ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA deu causa a instauração de 

investigação policial contra DAIANE PORFILIO SOUZA GOMES, 

imputando-lhe crime de que a saiba ser inocente. Apurou-se que a 

denunciada ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA compareceu a delegacia de 

polícia da Comarca de Poxoréu/MT, notificando que a pessoa de DAIANE 

PORFILIO SOUZA GOMES lhe havia subtraído, mediante uso de violência, a 

importância de R$ 700,00 (setecentos reais). Diante da informação, a 

Polícia Civil instaurou investigação em face de DAIANE PORFILIO SOUZA, 

que no decorrer das investigações, constatou-se que o suposto crime de 

roubo comunicado por ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA contra a pessoa 

de DAIANE era notícia falsa, sabendo que a mesma era inocente.” A 

denúncia foi recebida em 29 de junho de 2015. A acusada foi devidamente 

citada, conforme se verifica a fl. 42.Às fls. 44/50, foi apresentada defesa 

preliminar. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas 

EUGÊNIO GALBINO ALVES DA SILVA e JOSIANE SOUZA RAMOS. Em 

seguida, realizou-se o interrogatório da ré ROSELI DOS SANTOS DE 

SOUZA, conforme termos de audiência de fls. 81/84 e 72/74. Em 

alegações finais na forma de memoriais escritos, a douta representante do 

Ministério Público pugnou pela condenação da acusada ROSELI DOS 

SANTOS SOUZA como incurso nas sanções do artigo 339, caput, do 

Código Penal. A defesa, por sua vez, em memoriais finais, pugnou pela 

absolvição da acusada ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA e caso o pedido 

não seja acolhido, requer fixação da pena no mínimo legal, substituindo-a 

por pena Restritiva de Direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes autos visam 

analisar a responsabilidade penal da acusada ROSELI DOS SANTOS DE 

SOUZA, como incursa no artigo 339, caput, do Código Penal. Consta na 

denúncia que no dia 03/04/2015, por volta das 13hs20min, na Delegacia de 

Polícia situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Jardim 

Cândido, município de Poxoréu/MT, a denunciada ROSELI DOS SANTOS DE 

SOUZA deu causa a instauração de investigação policial contra DAIANE 

PORFILIO SOUZA GOMES, imputando-lhe crime de que a saiba ser 

inocente. DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 339, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENALDA MATERIALIDADE A materialidade do crime restou devidamente 

comprovada pelo Boletim de Ocorrências e termos de declarações. DA 

AUTORIA A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada pelo 

conjunto probatório trazido aos autos, vejamos. Em juízo a ré negou a 

autoria delitiva, argumentando que estava na companhia de Daiane e teve 

a ideia de comprar uma arma de fogo, assim, pediu que seu cunhado 

sacasse setecentos reais e ao recebe-los os entregou a Daiane para que 
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comprasse a arma. Ocorre que Daiane preferiu ir sozinha comprar a 

referida arma e não retornou, assim resolveu ir até a Delegacia de Polícia 

dar parte. Por fim, salienta que Daiane não lhe ameaçou e tampouco ligou 

para ela para pedir o dinheiro de volta. Entretanto, a negativa da ré 

encontra-se totalmente desassociada das provas constantes nos autos. 

A testemunha Ana Dias de Souza, investigadora de polícia, relatou 

judicialmente que Roseli foi até a delegacia de polícia e registrou uma 

ocorrência de roubo, argumentando que Daiane tinha lhe roubado a 

quantia de setecentos reais. Informa que localizaram Daiane em sua 

residência, eis que ela utilizava tornozeleira eletrônica, e a conduziram 

para a Delegacia de Polícia. Diz que na Delegacia Daiane negou os fatos e 

disse que na verdade Roseli havia lhe entregado o dinheiro para que ela 

comprasse uma arma, entretanto o negócio não deu certo e por isso ela 

inventou essa história. Salienta que ao questionar Roseli ela confirmou que 

não teria sido um roubo (CD-ROM de fl. 67). A testemunha Eugênio Galbino 

Alves da Silva, investigador de polícia, relatou judicialmente que na 

delegacia confrontou Roseli e Daiane e ficou comprovado que Roseli 

estava mentindo, ou seja, que ela fez uma denunciação caluniosa. 

Ademais, oportuno mencionar que os depoimentos de referidos 

investigadores de polícia encontra-se em total harmonia com os prestados 

extrajudicialmente, onde relataram que “a suspeita Roseli acabou 

confessando que não teria ocorrido e sim teria na verdade dado os 

setecentos pra que Daiane comprasse uma arma de fogo e entregasse 

para Roseli; Que como a Daiane não comprou o objeto, assim então a 

Roseli, registrou o referido BO” e “Roseli confessou para a Autoridade 

Policial que realmente Daiane não roubou nada da mesma e que havia lhe 

entregue o dinheiro pra Daiane ir buscar uma encomenda no restaurante 

do gaúcho”, respectivamente. Assim, restou demonstrado nos autos, que 

a acusada deu causa à instauração de investigação policial, imputando 

crime falso a pessoa a qual sabia ser inocente. Neste sentido: APELAÇÃO 

CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339) – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS – IMPERTINÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL 

DECORRENTE DE FALSA IMPUTAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA 

VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM 

JUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL À ACUSADA IDONEAMENTE MOTIVADA – PRETENSA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, III, DO 

CP NÃO PREENCHIDO – APELO DESPROVIDO. Uma vez comprovado pela 

prova judicializada que a acusada imputou a outrem a prática de crime de 

que o sabia ser inocente, dando causa à instauração de investigação 

policial, fica caracterizada a materialidade e a autoria do delito de 

denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP. Mostra-se acertado o 

recrudescimento da sanção basilar se presente uma circunstância judicial 

desfavorável (CP, art. 59), devendo, todavia, ser estabelecida em 

montante próximo do mínimo legal, de modo a atender ao princípio da 

razoabilidade. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos exigidos 

pelo art. 44, III, do Código Penal. (Ap 142686/2017, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) (grifo nosso). Por outro lado, a tese da 

defesa encontra-se totalmente desassociada dos autos, eis que a própria 

ré confirmou em seu depoimento judicial que entregou o dinheiro à Daiane 

de livre e espontânea vontade e em nenhum momento foi ameaçada para 

tanto. Como se vê, todos os elementos de prova acostados nos autos 

demonstram que a acusada realmente praticou o delito de furto descrito na 

inicial acusatória. DISPOSITIVO. À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação penal pública incondicionada e CONDENO a ré 

ROSELI DOS SANTOS DE SOUZA, qualificada nos autos, imputando-lhe a 

prática do crime insculpido no artigo 339, caput, do Código Penal. DA 

DOSIMETRIA DA PENA Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena. A culpabilidade da acusada é normal a 

espécie; não há registro de antecedentes nos termos da Súmula 444 do 

STJ; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de 

prova em contrário; os motivos e as circunstâncias do crime encontram-se 

relatados nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências 

extrapenais não foram graves. O comportamento da vítima não concorreu 

para a prática do crime. A pena prevista para o crime em tela é de 

reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Diante de tais ponderações, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da 

pena-base em 02 (DOIS) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.Inexistem 

causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas. Portanto, 

torno definitiva a pena em 02 (DOIS) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 

na época do fato, devidamente corrigido. CONSIDERAÇÕES FINAIS O 

regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal). Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de ré primária e que preenche 

os demais requisitos previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o 

art. 44, do referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão do réu, 

à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, 

sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de 

liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo 

menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do 

Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, 

vigente a época da prolação da sentença. Condeno a ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Por estarem ausentes os requisitos 

do artigo 312 do CPP, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade. 

Inexistem bens a serem destinados nestes autos. Transitada em julgado 

esta decisão, determino: a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; b) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao 

TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo competente. Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 04 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti- Juíza de Direito
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\pard\fi0\li0\tx9075\qj\ri0\sb0\sa120\itap0 \plain \f1\fs22 E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ningu\u233 \'e9m, no futuro, possa alegar 

ignor\u226 \'e2ncia, expediu-se o presente Edital que ser\u225 \'e1 afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, \plain \f1\b\fs22 

Edilson Soares da Silva\plain \f1\fs22 , digitei.\par}

Poxoréu, 19 de setembro de 2018

{ \ r t f 1 \ a n s i \ a n s i c p g 1 2 5 2 \ d e f f 0 \ n o u i c o m p a t \ d e f t a b 7 0 9 { \ f o n t t b l

{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}}

{\*\generator Riched20 6.3.9600}\viewkind4\uc1

 \pard\nowidctlpar\fi4005\qj\kerning1\f0\fs22\lang22 Luciana Nigro\par

Gestor(a) Judiciário(a)\par

Autorizado art. 1.686/CNGC\fs24\lang1046\par

}

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77265 Nr: 2112-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Júlio Junqueira Franco, Maria Emília Arruda 

Junqueira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

EDGAR ANTONIO PITON FILHO - OAB:95428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Certifico que procedo a intimação das partes para audiência de inquirição 

de testemunha que foi designada para o dia 06/11/20018, às 14:00 horas 

nos autos de carta precatória nº 1007126-68.2018.811.0014, no juízo 2ª 

Vara Civel da Comarca de Rondonópolis/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário
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Sentença

Tipo de Ação: Pedido de Providências->procedimentos Administrativos

Maria Aparecida Bianchin Pacheco, Brasileiro(a), Endereço: Av. Brigadeiro 

Eduardo Gomes, S n°,

Bairro: Jardim das Amérias, Cidade: Poxoréu-mt

José Copertino de Oliveira Filiação: , Brasileiro(a),, Endereço: Endereço 

Não Informado, Cidade: Poxoréu-mt

Advogado: Luis Augusto Pereira da Silva

 VISTO, I RELATÓRIO. Cuida-se de pedido de providências apresentado 

por MARIA APARECIDA BIACHI PACHECO, Oficiala do Registro de Imóveis 

desta comarca de Poxoréu/MT, objetivando o cancelamento das matrículas 

ns° 1.620, 2.845 e 2.848, todas do CRI local. Para tanto, argumenta que 

"as aberturas das matrículas e os assentamentos registrais nelas 

efetivados, foram realizados em afronta a todos os princípios registrais 

imobiliários e aos próprio sistema registrai, eis que se sustentam em títulos 

de direitos possessórios, inadmissíveis no Registro Imobiliário. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 12 a 20. Recebido o procedimento, foi 

concedida tutela cautelar determinando o bloqueio administrativo das 

mencionadas matrículas, com base no art. 214, da Lei n° 6.015 de 1973 

fls. 26 e 27. Os interessados foram notificados a manifestarem, 

sobrevindo, inclusive, manifestação apresentada por curador especial 

diante da inércia daqueles fls. 72 e 73. Adiante, em razão da notícia 

oficiosa do falecimento de alguns dos interessados, foram empreendidas 

diligências com vistas a localizar seus sucessores e notifica-los. Às fls. 

124 a 138 LEON MANOEL DOS CAMPOS e GILDETE SIMÃO DOS SANTOS 

apresentaram manifestação nos autos, aduzindo não se opor ao 

cancelamento das matrículas, desde que seguisse na forma determinada 

cautelarmente e não como promovido pela Registradora. Juntaram os 

documentos de fls. 139 a 199. Instada a manifestar, a requerente imbricou 

ao caderno processual o petitório de fls. 204/206, alegando haver 

ilegalidades nos serviços extrajudiciais, de modo que o pedido dos 

interessados não mereceria guarida. Então, após a prévia manifestação 

ministerial, o pleito dos interessados foi indeferido, sendo o feito saneado 

e determinadas as certificações necessárias fls. 207 e 207v. Por fim, com 

novas vistas dos autos, o parquet manifestou-se pela procedência do 

pedido, aduzindo que os erros perpetrados à época da abertura das 

matrículas ensejaram nulidades insanáveis fls. 43 e 45. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de inicio, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II FUNDAMENTAÇÃO. A par do relatado, 

verifica-se que o presente procedimento se amolda à modalidade 

denominada de cancelamento administrativo-judicial, o qual pode ser 

realizado por provocação ou de oficio, figurando o magistrado como 

controlador da legalidade e, por conseguinte, sendo a autoridade 

competente para pronunciar o cancelamento do ato. Como cediço, o 

cancelamento administrativo ou correcional acarreta validade erga omnes, 

mas está sujeito à discussão na via jurisdicional, uma vez que se trata de 

decisão meramente administrativa. De inteira pertinência ao tema versado, 

ensina Walter Ceneviva que o cancelamento pode ocorrer por decreto do 

juiz corregedor, ao qual se subordine o cartório, na via administrativa, sem 

feição contenciosa desde que não atingidos direitos de terceiros" (in Lei 

dos Registros Públicos Comentada, Saraiva: 2001, p. 437. Nessa linha de 

intelecção, sem maiores digressões, denota-se que a pretensão da Sra. 

Oficiala Registradora não encontrou resistência dos interessados e, como 

bem assinalado pelo órgão ministerial, o pronunciamento judicial servirá, 

tão somente, para chancelar uma nulidade de pleno direito existente, isto 

é, sem prejudicar direitos de quem quer que seja. Registra-se, por 

derradeiro, que a matéria apreciada não guarda complexidade, porém, o 

longo arrastar do procedimento é corolário da guarida dos demais 

magistrados atuantes no feito, com vistas, sobretudo, a evitar arguicões 

de nulidades e promover o devido processo legal sob a luz das garantias 

constitucionais. Com essas considerações, fato é que a procedência do 

pedido é medida de rigor. III DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 233, inciso I, da Lei n° 6.015 de 1973 DETERMINO o 

cancelamento das matriculas ns° 1.620, 2.845 e 2.848, todas do Cartório 

de Registro de Imóveis local, devendo o ato ser efetivado tão logo 

transitada em julgado a presente sentença, conforme disciplina insita ao 

art. 259, da LRP. Por corolário, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência 

inicialmente c oncedida. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial e EXPEÇA-SE edital 

de intimação, com prazo dilatório de 30 dias. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o competente mandado 

de averbação para cancelamento, devendo a Sra. Oficiala Registradora 

observar o disposto no art. 248, da Lei n° 6.015 de1973, declarando os 

motivos do cancelamento, consoante resultado do art. 249, da citada legis. 

Exauridas tais diligências, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Ciência ao parquet. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu, 24 de julho de 2018 Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 006/2018-DF.

A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio - Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, no uso das 

atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no 

Edital n.º 014/2012- GSCP e Edital n.01/2018- CNPAR, torna público o 

resultado do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiário de Nível 

Médio e Superior do Curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis 

desta Comarca, realizado no dia 06/10/2018, às 18hoomin, no Plenário do 

Fórum, conforme pontuação obtida por cada candidato.E, para que chegue 

ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 

publicado no átrio do Fórum. São José do Rio Claro, 08 de outubro de 

2018. Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

011-Aghata Kauana dos Santos Souza -29-7,25-1.º

005-Daniele Caetano Sampaio-27- 6,75-2.º

008-Luiz Guilherme dos Santos-26-6,50 3.º

009-Welita Silveira Souza-25-6,25-4.º

014-Glicia Tessari Floriano-24-6,00-5.º

010-Maria Aparecida de Oliveira-22-5,50 6.º

003-Rafaela Silva Maciel-21-5,25-7.º

004-Thayná Pimpão Almeida-20-5,00-8.º

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76935 Nr: 207-87.2018.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA, MILTON LUIZ DA SILVA, RUBENS 

DIAS, YUKIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE 1º OFICIO REGISTRO DE 

IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DIAMANTINO, CARTORIO DE 1º 

OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DE SÃO JOSE 

DO RIO CLARO/MT, ANTONIO LUIZ VILELA, WILSON BONANCIN, MARIO 

BONANCIN FILHO, PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, MARIA 

CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE VALTER 

JUNQUEIRA, 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E 

TÍTULOS DE JABOTICABAL-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto determino:1. Seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 

dias, promover a assinatura da petição inicial, sob pena de seu 

indeferimento;2. Não entrevista a plausividade do direito e ainda o perigo 

de dano irreparável ou de difícil repração, indefiro o pedido o pedido 

cautelar de urgência incidental de fls. 1.266/1276;3. Cumprida a 

determinação inserta no item 01, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da 

Justiça Federal Subseção Judiciária de Diamantino/MT, solicitando seja 

encaminhado a este juízo cópia da inicial e eventual emenda, e, ainda, 

decisão inaugural, bem como informações acerca do andamento 

processual dos autos n.º 0001301-73.2017.4.01.3604; e4. Com o encarte 

da informação supra, tornem-se os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 63386 Nr: 819-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLF, MDCDC, WBF, WIBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF, RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA DANTAS BATISTA, Filiação: Mara 

Dantas e Luiz Celestino Batista, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio 

Claro-MT, Telefone (92) 99111-7105. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Defensor Público do Estado de Mato Grosso [...] vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DE GUARDA das menores W. B. F. e W. I. B. F., em face de seus 

genitores, Eliandro Carvalho Ferreira, qualificações ignoradas, recolhido 

atualmente no Presídio de Manaus-AM e Rita Dantas Batista, qualificações 

ignoradas, atualmente em local incerto e não sabido, em razão dos fatos e 

fundamentos abaixo aduzidos. I - DOS FATOS. Os requerentes são avós 

paternos das menores W. B. F., nascida em 01 de junho de 2000, e W. I. B. 

F., nascida em 15 de março de 2010 conforme se extrai das inclusas 

certidões de nascimento. [...] IV - DOS PEDIDOS. Ante o exposto, requer a 

Vossa Excelência: [...] e) ao final, a procedência total da presente ação 

para que seja atribuída a GUARDA DEFINITIVA das menores, W. B. F. e W. 

I. B. F., aos requerentes, por serem as pessoas que melhor oferecem as 

crianças assistência material, moral e educacional. [...] Atribui à causa o 

valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para efeitos fiscais. Termos 

em que, Pede deferimento.

Despacho/Decisão: PROCESSO: 819-93.2016.811.0033CÓDIGO: 

63386REQUERENTE: JOSÉ LUIZ FERREIRA E MARIA DO CARMO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ELIANDRO CARVALHO FERREIRA E RITA 

DANTAS BATISTA.DESPACHOVistos em correição.Antes de apreciar o 

pleito de revogação da guarda provisória concedida aos requerentes, 

determino a realização de estudo social do caso, no prazo de 10 (dez) 

dias, na residência do genitor requerido visando aferir a condição que 

está inserido o infante.Com a realização do estudo em questão, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público Estadual para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cite-se, por edital, a parte 

requerida Rita Dantas Batista, dos termos desta ação para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.Tendo sido a 

parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso do prazo e não 

havendo manifestação, desde já nomeio Advogada Dativa, Dra. Carla 

Cristina de Freitas Silva, atuante nesta comarca, como curadora especial, 

nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se 

dará vistas dos autos para os fins de direitos, sendo os honorários 

advocatícios arbitrados quando da prolação da sentença.Ao douto 

causídico Gustavo Henrique Mazuchini Cauneto que atuou como defensor 

dativo dos requerentes em razão da nomeação para o ato da sessão de 

mediação realizada no CEJUSC (fls. 66/67) ARBITRO a importância de R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), utilizando-me como 

parâmetro a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional de Mato Grosso.EXPEÇA-SE a competente certidão de 

honorários advocatícios.São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 05 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3518-57.2016.811.0033

CÓDIGO: 68190

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: IRENE MORAIS EUGÊNIO

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo procedo às buscas 

nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos folha 

contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 2653-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PRICILA ODY, NESTOR PEDRO ODY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2653-39.2013.811.0033

CÓDIGO: 53196

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ALINE PRICILA ODY E NESTOR PEDRO ODY

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo procedo às buscas 

nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos folha 

contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64764 Nr: 1545-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINEIDE GREGORIA FREITAS DOS SANTOS, 

KELLY CRISTINA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1545-67.2016.811.0033

CÓDIGO: 64764

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 REQUERIDO: RINEIDE GREGÓRIA FREITAS DOS SANTOS E OUTRA.

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 
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resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2247-13.2016.811.0033

CÓDIGO: 65945

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 REQUERIDO: TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2842 Nr: 576-14.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título.Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação.Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora.Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, 

a penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subsequente intimação das partes.São José do Rio Claro – MT, 24 de 

setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 1489-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1489-34.2016.811.0033

CÓDIGO: 64671

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

REQUERIDO: JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo que procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 1809-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 PROCESSO: 1809-31.2009.811.0033

CÓDIGO: 24565

AUTOR: LUIS FERNANDO DECANINI

REQUERIDO: CLACIO SCHWADE

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes, restada infrutífera a busca tornem-me conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pelos exequentes.São José 

do Rio Claro – MT, 01 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 2165-11.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SALES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ DA SILVA - 

OAB:14856/O

 Ante o exposto, em razão da persistência dos motivos que justificaram a 

decretação da prisão preventiva do acusado e, em consonância ao 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar 

RODRIGO SALES SANTANA, qualificado nos autos.Intime-se a Defesa do 

acusado acerca da presente decisão, bem como para apresentação de 

resposta à acusação, nos termos da decisão da fls. 49.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 1171-17.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL DAMO, ALAIDE DORATIOTTO DAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, ALEXANDRE BALDASSO, TARIM 

ANGÉLICA FARAH VASSOLER BALDASSO, TRISSIA MARIA FARAH 

VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, SEONIR ANTONIO JORGE - OAB:23.002 OAB/MT

 Autos nº 1171-17.2017.811.0033

Cód. 70125

Vistos em correição.

Considerando o ajuizamento da ação anulatória apensa, bem como o fato 

de que ela influenciará no julgamento da presente adjudicação 

compulsória, determino o suspensão dos presentes autos para o 

julgamento em conjunto de ambas as ações, ao passo que esta retornará 

ao seu trâmite normal, quando aquela chegar no mesmo ato procedimental 

pendente de realização nesta.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63065 Nr: 638-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil 

e no art. 9º, III do Código Civil/2002, publico pela terceira vez a r. Sentença 

de fl. 57.

"RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial deve ser julgado procedente.

O feito já está mais do que maduro para ser decidido, sendo 

desnecessária realização de qualquer outra diligência.

 Verifico que a requerida deve realmente ser interditada, pois, examinada, 

concluiu-se que é portadora de debilidade mental moderada CID F 71 e 

Esquizofrenia não especificada CID F 20.9, sendo doença de caráter 

irreversível, incurável e permanente, o que a impede de exercer 

totalmente, por si só, os atos da vida civil.

Desta feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil que estão sujeitos a 

curatela: I - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; (...), caso do Interditando, razão porque 

merece acolhimento o pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR 

A INTERDIÇÃO de NATÉRCIA PIMPÃO, declarando-a relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

Civil, nomeio lhe curadora NEIDE PIMPÃO, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida.

Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias.

Sem custas ou honorários.

Expeça-se o necessário, com urgência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 927-54.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 199989 designada Sessão de Mediação para o dia 

22/11/2018 às 14:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 
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Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 200264 designada Sessão de Mediação para o dia 

12/11/2018 às 13:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74176 Nr: 3008-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 200247 designada Sessão de Mediação para o dia 

12/11/2018 às 15:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539/MT

 Autos nº 93-51.2018.811.0033

Código: 76761

Vistos em correição.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento.

A seguir, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou 

eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - OAB:OAB/MT 4.708-A, 

ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS - OAB:13.477-A

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT 21/11/2018 às 13:30 horas. Certifico ainda, que por 

determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane 

Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam com o convite das partes e seus respectivos procuradores 

jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que ocorrerá na sala 

de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 565-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 66v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2190-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, 

DANIEL OSWALDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO CRISPIM, COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, INEZ 

CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 2190-92.2016.811.0033

CÓDIGO: 65847

REQUERENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA E 

OUTRO.

REQUERIDO: IMCOL – IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA.

SENTENÇA

Vistos em correição,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 79/86, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Custas na forma estipulada pelos acordantes.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 05 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57917 Nr: 86-64.2015.811.0033
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAXIMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 Vistos.

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação, mas 

apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo 

Ministério Público. Entretanto, no presente momento processual, antes do 

encerramento da fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da 

defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29/11/2018, às 

16:45 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

Determino, ainda, seja expedida carta precatória à Comarca de Cuiabá 

solicitando seja realizado o interrogatório do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 3583-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON RODRIGUES LOPES, ROSILENE 

ANDRADE DE SOUSA, ROGÉRIO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

tomar ciência em cartório do resultado positivo da pesquisa INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 1196-64.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que tome ciência da perícia designada para o 

dia 25/10/2018 às 07:30 horas, na Av. Brasília, 1080, Jd. Das Américas, 

Cuiabá-MT, Clínica Ferrari.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 2953-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) para 

expedição de Mandado de Avaliação do imóvel penhorado (Fazenda 

Sulinense), constante às fls. 31. Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30737 Nr: 1492-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto.

Intime-se o executado para pagar o débito em 03 (três) dias, provar o 

pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, 

nos termos do art. 733, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme 

advertência consignada desde o despacho inaugural (fls. 75/76).

Não sendo adimplidos os alimentos no prazo assinalado, nem justificado o 

inadimplemento, imediatamente conclusos os autos para análise sobre a 

prisão civil do devedor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 827-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

tentativas negativas de intimação do executado (fls. 83-V e 84).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 2240-21.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20742 Nr: 598-91.2008.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido formulado pela parte autora às f. 135.

Ante a informação de f. 131, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil 

desta Comarca para que remeta a este Juízo cópia do assento de óbito da 

parte autora, Antonio Rodrigues de Souza, sob vista à parte autora que 

deverá requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000458-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1008-03.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221.386/SP

 Vistos em correição.

1. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos Requeridos para, em 

10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre os documentos juntados 

pela parte autora na impugnação à contestação (fls. 250/302), em 

obséquio aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório.

2. INTIME(M)-SE, via DJe, os patronos das partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63830 Nr: 1049-38.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCM, CMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do Relatório Psicossocial de Fls.102 a 104 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO EDINALDO ARANTES VIANA, já qualificado, para ser 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do 

crime de homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego 

de meio cruel e pelo recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do 

ofendido [artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal].Mantenho a 

prisão preventiva anteriormente decretada, porquanto, além de ter o réu 

respondido preso a toda primeira fase do procedimento especial do 

Tribunal do Júri, ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da 

segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a 

necessidade de aplicação da lei penal. Com efeito, a conduta em tese 

praticada evidencia a concreta periculosidade do acusado, sem contar 

que o delito fora praticado em uma cidade pequena, gerando, assim, 

repercussão social e insegurança generalizada. Demais disso, o acusado, 

após o suposto cometimento do delito, estava lavando a roupa utilizada no 

crime, para esquivar-se da justiça, artifício este que evidencia a intensão 

de frustrar a aplicação da lei penal. Recomende-se, pois, o réu, no 

presídio em que se encontra.Intime-se, via DJe, o advogado do réu, sobre 

o teor da presente sentença, bem como para regularizar a representação 

processual nos autos, porque ausente mandato procuratório.Intime-se, 

pessoalmente, o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado 

se deseja recorrer desta sentença. Ciência ao Ministério 

Público.Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri.Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78178 Nr: 709-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos em correição.

1. Recebo o Recurso de Apelação interposto por petição pelo réu à fl. 248, 

já acompanhado das razões recursais de fls. 249/257, porque presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, 

notadamente, a tempestividade (certidão de fl. 258).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para, em 08 (oito) dias, 

ofertar as contrarrazões, porque o recorrente já as apresentou fls. 

249/257.

b) Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 2762-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDB, RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 Vistos em correição.

1. Intime-se a exequente, através de sua advogada, via DJE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos 

juntados às fls. 59/66.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62667 Nr: 449-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR DE SOUZA CASTRO, ELIZEU DE 

SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 3. Ante o exposto, (i) DETERMINO A SEPARAÇÃO DO PROCESSO em 

relação ao corréu ELIZEU DE SOUZA CASTRO, com fundamento no art. 

80, do Código de Processo Penal, e (ii) DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 (vinte e seis) de março de 2019, às 13h30min4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a.TRASLADE-SE 

cópia integral deste processo e formem-se autos apartados, inclusive, 

com novo número de distribuição, figurando como réu ELIZEU DE SOUZA 

CASTRO, encaminhando-os (os novos autos) à conclusão em 

seguida.b.INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o réu ELISMAR DE SOUZA 

CASTRO, a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na 

denúncia e na resposta à acusação, para comparecerem na audiência 

designada.Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.”).c.INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) constituído(a/s) 

do(s) réu(s) ELISMAR DE SOUZA CASTRO do inteiro teor desta 

decisão.d.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15199 Nr: 340-52.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT, HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO - OAB:10270-MT

 Vistos em correição.

1. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para, em 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a petição do perito judicial de fls. 165/169, 

acompanhada dos documentos de fls. 170/174.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

Às providências, com urgência, porquanto se trata de processo afeto a 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29225 Nr: 3104-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a postulação da Defensoria Pública de fls. 270/271.

2. INTIME-SE, pessoalmente, o Réu para manifestar diretamente ao Oficial 

de Justiça se deseja constituir outro advogado, porque os anteriores por 

ele constituídos não apresentaram alegações finais.

3. INTIME-SE, pessoalmente, os advogados subscritores das alegações 

finais de fls. 240/245 para, em 5 (cinco) dias, apresentar memoriais finais 

escritos ao aditamento à denúncia recebido à fl. 262.

4. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54242 Nr: 78-24.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CICERO VICENTE LESCANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 13.296

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53126 Nr: 2573-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 76 [busca de endereços 

via Bacenjud e Infojud], porque, compulsando os autos, verifico que já foi 

realizada a providência solicitada, conforme se verifica à fl. 63.

 2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19994 Nr: 1759-73.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fls. 139-verso/140-verso, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 143-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 
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dar-se-á por meio de precatório.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de 

139-verso/140-verso, mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em favor do exequente e sua patrona, condizente aos 

honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29620 Nr: 368-44.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 152, diante da expressa concordância da 

autarquia executada (fl. 154-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fl. 152, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor do 

exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29644 Nr: 391-87.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Aguarde-se o pagamento das requisições de fls. 219/222.

2. Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69779 Nr: 1007-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 56 e reiterado 

às fls. 60/61, para determinação de constrição judicial, por meio do 

sistema BACENJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais contas e aplicações financeiras em nome da executada Marcia 

Ferreira dos Santos, CPF nº 014.813.261-80, em cumprimento ao artigo 

523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como atendendo a ordem de 

preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do referido diploma legal.

Promovo, desde já, o desbloqueio do valor, ante o ínfimo importe 

penhorado eletronicamente frente ao débito exequendo.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa da advogada Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins, 

conforme postulado à fl. 64.

b) Intime-se o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado (negativo) do Sistema BacenJud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, DONIZETTE 

SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Vistos etc.

1. Postergo a análise da petição de fl. 237 para após o cumprimento 

integral, pelo exequente, da decisão de fl. 234, notadamente a 

apresentação da planilha atualizada da dívida, atentando-se para o 

determinado na sentença proferida nos embargos opostos em face da 

presente execução, cuja cópia encontra-se encartada às fls. 112/119.

2. Para tanto, fixo o prazo de 15 (quinze) para que o exequente cumpra 

com o acima determinado, sob pena de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 2851-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da impugnação apresentada às fls. 23/31, intime-se o 

impugnado/exequente, via DJe, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 6478 Nr: 691-30.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNES & CAMPOS ADVOGADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE LUNES DE 

SOUSA - OAB:8668-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 Vistos etc.

1. Da impugnação e documentos apresentados às fls. 280/282, intime-se o 

impugnado/exequente, via DJe, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 57498 Nr: 2657-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FRANCO PADILHA, FERNANDO 

PEREIRA DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE pessoalmente o Exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção processual sem resolução do mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 12530 Nr: 1845-15.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que a petição de fl. 132 é idêntica à de fl. 125, inclusive já 

analisada, conforme decisão de fls. 126/127, determino a intimação do 

exequente, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre os documentos de fls. 128/129, dando regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59968 Nr: 1411-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A OAB/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de 

fls.130/151.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000639-89.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REJANE BUSS SONNENBERG (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLARA INASO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000639-89.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Guarda 

Requerente: Djalma Aparecido de Oliveira Requerida: Ana Clara Inaso 

Garcia DECISÃO – CONCESSÃO EM PARTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

– [10889] Vistos em correição. 1. Preliminarmente, DEFIRO o benefício 

processual da gratuidade da justiça à parte autora, considerada a 

documentação apresentada com a inicial. 2. Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda Unilateral em que o Requerente objetiva a 

guarda unilateral e definitiva da menor I. C. de O., filha comum com a 

Requerida. A parte autora assim sumariou a questão fática: “A menor 

impúbere ISABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA é fruto do relacionamento 

entre Requerente e a Requerida e nasceu no dia 29/06/2016 nos termos 

da certidão de nascimento anexa. As partes tiveram discussões 

acaloradas e resultou na ruptura da vida em comum e a Requerida saiu de 

casa levando sua filha e impedindo desde então o autor de ter acesso a 

filha, pois requereu medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Por 

essas razões, requerente e requerido decidiram pelo término da relação 

entre ambos de tal sorte que se faz imprescindível e necessário 

regularizar questões referentes a filha comum no que diz respeito à sua 

guarda, alimentos, bem como regulamentação das visitas, motivo pelo qual 

o requerente propõe a presente Ação. O Requerente tem uma vida 

estabilizada pois tem um sítio, apesar de ser pessoa humilde, possui 

residência no sítio, podendo se dedicar a sua filha Isabella, como se 

dedica a outra filha de seu casamento anterior e seu pai que tem 75 anos 

de idade, sendo que Isabella é muito ‘agarrada’ ao requerente, à irmã e ao 

avô, pois desde que nasceu permaneceu residindo na companhia da 

família de onde se retirou a Requerida.” (págs. 2 e 3 da petição inicial, Id. 

15782660) Em sede de tutela provisória de urgência antecipada, pretende 

o Requerente a guarda da menor Isabella ou, alternativamente, lhe seja ao 

menos deferido o direito de visitas à infante, de 7 (sete) em 7 (sete) dias 

em semanas alternadas. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. 

A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada nos artigo 

300, do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que 

os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão presentes, 

em parte. A parte autora não declinou, precisamente, a data da ruptura da 

relação afetiva, momento em que, de acordo com a exordial, teria havido o 

impedimento, por parte da Requerida, de o Requerente ter ao menos 

contato com sua filha. Em consulta ao sistema de andamento processual 

do TJ/MT, verifiquei que o pedido de medidas protetivas a que faz 

referência o autor na petição inicial – autos nº 2078-55.2018.811.0033, 

Código 81227, em curso na Primeira Vara desta Comarca – foi protocolado 

em 30-7-2018, tendo a Requerente mencionado, naquele feito, ter deixado 

o lar conjugal juntamente com sua filha na data de 6-7-2018, em virtude 

das agressões físicas e ameaça sofridas pelo Requerente. Ao analisar o 

pleito, a Primeira Vara desta Comarca concedeu em parte à ofendida, ora 

Requerida, as medidas protetivas de urgência, especificamente, (i) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, (ii) proibição de o 

agressor, ora Requerente, se aproximar da Requerida, seus familiares e 

testemunhas, ou com eles manter qualquer tido de contato, inclusive, 

frequentar a residência e local de trabalho deles, bem como separação de 

corpos e devolução do aparelho móvel pertencente à Requerida. 

Entrementes, e o que interessa ao equacionamento deste litígio, o Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca indeferiu o pedido, manifestado pela 

Requerida, de restrição ou suspensão de visitas as dependentes 

menores, franqueando ao Requerente, inclusive, o direito de se socorrer 

das vias ordinárias para ter contato com sua prole, circunstância levada a 

efeito por meio dessa demanda ora em análise. O contexto fático e jurídico 

acima delineado permite concluir, em linha de princípio, que a Requerente 

deixou o lar conjugal juntamente com sua filha em um contexto de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tanto que à ela (Requerida) foram 

concedidas algumas medidas protetivas de urgência. Essa situação fática, 

pelo menos por ora, faz afastar a probabilidade do direito invocado pelo 

Requerente para a ele conceder, de imediato, a pretendida guarda 

unilateral e provisória da filha comum. Não se está a criticar a pretensão 

deduzida, ao revés, revela preocupação e diligência de um Pai (sim 

maiúsculo!) para com sua prole. Contudo, frise-se, o contexto fático 

revelado da primeira leitura dos autos não permite a ele conceder o 

provimento antecipatório na extensão deduzida. De toda forma, a fim de 

permitir o contato do Requerente para com sua filha, já que não foi 

impedido judicialmente nos autos do pedido de medidas protetivas de 

urgência manifestado anteriormente pela Requerida, concedo o direito de 

visitas assistido, adiante exposto. 3. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada, tão-somente para 

permitir ao Requerente visitar sua filha Isabella, de 15 (quinze) em 15 

(quinze) dias, preferencialmente, aos finais de semana, por meio de uma 

pessoa de confiança do Requerente e da Requerida que intermedeie 

referido contato ou, em não sendo possível, por meio de um conselheiro 

tutelar, podendo o Requerente retirar sua filha Isabella a partir das 

7h00min da residência da Requerida ou onde quer que esteja, devendo, 

até às 18h00min do mesmo dia, devolver a infante à Requerida, visita 

essa, obrigatoriamente, acompanhada o tempo todo por uma pessoa de 

confiança de ambos os litigantes ou por um conselheiro tutelar. 
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DETERMINO, outrossim, por questão de prudência, a realização de estudo 

psicossocial com os litigantes, a fim de assegurar o melhor interesse da 

criança, ampliar a compreensão da realidade que cerca a situação fática e 

melhor subsidiar a decisão judicial final a ser proferida. 3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Intime-se, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) do Requerente do inteiro teor desta decisão. b) 

Intimem-se a assistente social e a psicóloga deste foro para que, no prazo 

10 (dez) dias, procedam à realização de estudo psicossocial na 

residência dos litigantes. c) Nos termos dos arts. 334 e 694, ambos do 

CPC, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para que seja designada 

sessão de mediação. d) Cite-se o requerido e intimem-se as partes do 

inteiro teor da presente decisão e para que compareçam a audiência, sob 

pena de incorrer nas sanções legais. Conste no mandado que, se não 

houver acordo, o prazo para o oferecimento da contestação começa a 

correr a partir da realização da última audiência de conciliação (art. 335, I, 

do CPC). Às providências, com urgência. São José do Rio Claro, 8 de 

outubro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000626-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGILENE RIBEIRO DA SILVA PERES (REQUERIDO)

EDUARDO A PERES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000626-90.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Banco Bradesco S/A Requerido(a/s): Eduardo 

A Peres Angilene Ribeiro da Silva DECISÃO –CONCESSÃO – LIMINAR – 

[10339] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido de liminar, em que o requerente aduziu que celebrou com o(a) 

requerido(a) instrumento particular de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, tendo como garantia ao credor-fiduciário o(s) 

seguinte(s) bem(ns): VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA: CHEVROLET, 

CHASSI: 9BG138SF0AC420473, MODELO: S 10 FLEX EXECUTIVE, PLACA: 

NPM-4600, COR: PRETA, ANO FAB.: 2009, MODELO: 2010, RENAVAM: 

170429954. O requerente narrou, ainda, que o(a) Requerido(a) tornou-se 

inadimplente, deixando de pagar as prestações vencidas, acarretando, 

consequentemente, no vencimento antecipado de toda a dívida, atualmente 

orçada em R$ 39.618,68 (trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e 

sessenta e oito centavos), sendo constituído em mora por intermédio de 

instrumento de protesto e, até a data da propositura do presente feito, 

persiste a inadimplência. Por fim, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, o Autor requereu a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. É o relato do essencial. Fundamento e 

decido. 2. Analisando a exordial, é possível aferir que a parte autora 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa. Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo do que prescreve o Decreto Lei nº 911/69, 

modificado pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, conforme 

instrumento de protesto (Id. 15676850, págs. 1 e 2) 3. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 

1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do seguinte bem: 

VEÍCULO AUTOMOTOR, MARCA: CHEVROLET, CHASSI: 

9BG138SF0AC420473, MODELO: S 10 FLEX EXECUTIVE, PLACA: 

NPM-4600, COR: PRETA, ANO FAB.: 2009, MODELO: 2010, RENAVAM: 

170429954, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos 

do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso. 

Por consequência, determino a restrição judicial do bem na base de dados 

do Renavam, por meio do Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 

9º, do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo 

comprovante de inclusão de restrição veicular acompanha a presente 

decisão. 3.1. Concedo ao (à) oficial de justiça avaliador (a), a quem 

couber o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 212 do Novo 

Código de Processo Civil. 3.2. Indefiro os pedidos para determinar a 

retirada de ônus incidentes sobre o bem objeto deste feito (IPVA, multas, 

taxas, alugueres de pátio etc.), porque de responsabilidade do credor 

fiduciário, que tem o direito de propor eventual ação de regresso contra o 

devedor fiduciário. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE o patrono da instituição financeira requerente, 

via DJe, sobre o teor desta decisão; b) EXPEÇA-SE o competente 

mandado para o cumprimento da presente liminar; c) Após executada a 

medida liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) para, querendo: (i) no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados na exordial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69; e (ii) no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 

3º, do Decreto Lei nº 911/69, consignando no mandado as advertências 

legais contidas no art. 341 do NCPC; d) Decorrido os prazos, 

CERTIFIQUEM-SE e VOLTEM-ME conclusos para baixa do gravame junto 

ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela 

Lei nº 13.043/2014). São José do Rio Claro, 8 de outubro de 2018. 

(documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-35.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DAMA BARBOSA (REQUERENTE)

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO FERNANDO AMNCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO N: 8010238-35.2015.8.11.0033 REQUERENTE: AGNALDO 

DAMA BARBOSA REQUERIDO: SUZANA DA SILVA SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei 9.099/95, formulada por 

AGNALDO DAMA BARBOSA, em face de SUZANA DA SILVA, em que 

postula pela reparação por danos materiais em razão do furto de sua 

motocicleta pelo filho da requerida. Sustenta que no dia 06/07/2015 teve 

sua motocicleta furtada, sendo que dias depois foi informado que a 

motocicleta estava na casa da requerida totalmente desmontada. Relata 

que acionou a policia que apreendeu as peças e lhe devolveu. Assevera, 

por fim, que não tem condições de arcar com o conserto da motocicleta no 

valor de R$ 3.072,40 (três mil e setenta e dois reais e quarenta centavos). 

Postula, ao final que a requerida pela reparação pelos danos materiais no 

valor de R$ R$ 3.072,40 (três mil e setenta e dois reais e quarenta 

centavos), ou que a requerida promova o conserto da motocicleta. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Em regra, a 

responsabilidade civil é individual de quem, com sua conduta ilícita, causa 

dano a outrem (arts. 186 e 927 do CC/02), o que consagra o princípio da 

personalidade da culpa e, na doutrina, se denomina responsabilidade 

direta ou responsabilidade por fato próprio (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, 

pág. 186). Entretanto, há situações, em que o ordenamento jurídico atribui 

a alguém a responsabilidade solidária por ato de outrem, o que decorre de 

determinada relação jurídica havida entre eles, conforme estabecele art. 

932 e 933, ambos do Código Civil, in verbis: “Art. 932. São também 

responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que 

estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; (...)”. “Art. 933. As 

pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não 

haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos 

terceiros ali referidos.”. Nessas hipóteses, configura-se a 

responsabilidade indireta ou responsabilidade por fato de terceiro, por 

meio da qual “a lei, em situações especiais, visando garantir o 

ressarcimento dos prejuízos causados a terceiros, indica as pessoas 

responsáveis pelos atos lesivos praticados por outras pessoas” 

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil, 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013, p. 101). O Código Civil deixou expressamente de exigir a 

culpa para a atribuição da responsabilidade e passando a perfilhar a teoria 

da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua 
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culpa, de acordo com o que dispõe o art. 933 do CC/02. Nesse contexto, o 

STJ firmou o entendimento, asseverando que “desde que praticado o ato 

de modo culposo, ofensivo, os pais, tutores, empregadores, comitentes 

serão responsabilizados independentemente de sua culpa” (REsp 

1.428.206/RJ, 4ª Turma, DJe de 16/03/2017). Assim, ainda que não ajam 

com culpa, as pessoas previstas nos incisos do art. 932 do CC/02 

responderão pelos atos ao menos culposos praticados pelos terceiros lá 

referidos, porquanto sua responsabilização age como uma garantia ou um 

seguro para o ressarcimento das consequências danosas dos atos 

daqueles que lhes são confiados, sobretudo porque, em regra, possuem 

melhores condições de fazê-lo. No caso, o autor postula pela 

responsabilização da genitora do menor que furtou sua motocicleta, 

situação que se subsume, perfeitamente, à hipótese prevista no inciso I do 

art. 932 do CC/02. Portanto, não há que se perquirir acerca da culpa da 

genitora, bastando a demonstração do ato praticado pelo filho menor. 

Analisando os autos, restou devidamente demonstrado que o filho menor 

da requerida, Junior Vinicios Silva Ferreira furtou a motocicleta do autor, 

Honda 125 Fan, no dia 06/07/2015. Registra-se, ainda, que a motocicleta 

foi localizada na residência da autora totalmente desmontada, consoante 

informado pela Testemunha Diego Amâncio, em sede de audiência de 

instrução e julgamento. Impede consignar que embora a motocicleta esteja 

registrada junto ao Detran em nome de terceiro, restou demonstrado nos 

autos que pertencia ao autor, tanto que as peças apreendidas na 

residência da autora lhe foram entregues, conforme relatou a testemunha 

Diego Amâncio. Ademais, é cediço que os direitos reais sobre coisas 

móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se 

adquirem com a tradição, inteligência do artigo 1.226 do Código Civil. 

Assim, estando devidamente demonstrada a responsabilidade da 

requerida (CC, art. 932 e 933), bem como que seu filho Junior Vinicios 

Silva Ferreira, furtou e, posteriormente, a demonstrou a motocicleta do 

autor, passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. Postula o requerente, reparação pelos danos materiais no valor 

de R$ 3.072,40 (três mil e setenta e dois reais e quarenta centavos), 

necessários para o conserto da motocicleta. Os danos materiais são 

resultado de um dano efetivamente comprovado documentalmente, é o 

dano certo e exigível. Compulsando os autos, restou comprovado que o 

filho da autora desmontou integralmente a motocicleta do autor, 

causando-lhe prejuízos no importe de R$ 3.072,40 (três mil, e setenta e 

dois reais e quarenta centavos), consoante orçamento n. 044350 (Id. 

6606637). Desta feita, deve o autor ser restituído pelos prejuízos 

suportados em razão do ato ilícito praticado pelo filho menor da requerida, 

no importe de R$ 3.072,40 (três mil, e setenta e dois reais e quarenta 

centavos). - DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim para condenar a parte ré, Suzana da Silva, ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 3.072,40 

(três mil, e setenta e dois reais e quarenta centavos). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Tendo em vista 

a atuação da Dra. Mariana Mulari Nassar Nobre, como Advogada Dativa, 

cuja nomeação se deu nos autos, Id. 9455638, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 2 URH, da 

Resolução atualizada de 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se certidão em favor do 

advogado dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrar do Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

10 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-58.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

GEAN DOUGLAS BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000169-58.2018.8.11.0033 AUTOR: GEAN DOUGLAS 

BRUNO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

CLEONICE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000125-39.2018.8.11.0033 AUTOR: CLEONICE CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL DECISÃO Vistos, Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresente 

contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUZIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000182-57.2018.8.11.0033 AUTOR: LUZIA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DITADI (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000179-05.2018.8.11.0033 AUTOR: LUZIA DITADI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresente 

contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES (REQUERENTE)
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000164-36.2018.8.11.0033 AUTOR: LURDE DE BARROS 

CERQUEIRA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000166-06.2018.8.11.0033 AUTOR: JULIANA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000168-73.2018.8.11.0033 AUTOR: MARCONIS DO 

ESPIRITO SANTO SIGNATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

ISAIAS EUGENIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000037-98.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE FERNANDO 

CORRARO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no 

prazo de 10 (dez) dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou 

não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO TOMAS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000512-54.2018.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO 

APARECIDO TOMAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora requereu a desistência do feito, conforme Id. 

15228456. Registra-se que resta desnecessário a concordância do autor 

com o pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. 

Desta feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 4 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-71.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALAMINO (REQUERIDO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALAMINO CASSERES (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANDERLEY DE JESUS GARCIA (TESTEMUNHA)

MICHEL DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VALDECIR MEDEIROS (TESTEMUNHA)

REINALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 

8010115-71.2014.8.11.0033. REQUERENTE: PEIXOTO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ANTONIO ALAMINO CASSERES, MARCOS ALAMINO, 

ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO Visto. Considerando o atestado 

médico juntado ao feito, redesigno a audiência para o dia 30/10/2018, às 

13:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 02 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO FRATTA (REQUERENTE)

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000340-15.2018.8.11.0033 AUTOR: MARCELO EDUARDO 

FRATTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 15487547). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à parte autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Ademais, diante da justificativa apresentada (Id. 

15347143), deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-89.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (ADVOGADO(A))

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. 1000445-89.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JHANYLEYNE 

FURLAN SORTI REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que as partes formularam o acordo, 

consoante se observa no Id. 15345654. Desta feita, homologo a 

composição firmada e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, ‘a’ do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 3 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO TIMOTEO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O EXECUTADO (A) de que acaso não efetuem o pagamento 

integral da dívida no prazo de 15 dias, a contar da ciência do mandado, 

incidirá multa de 10 % nos termos do art. 475-j do código de processo civil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

WENNITA HAVANNE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000175-65.2018.8.11.0033 AUTOR: WENNITA HAVANNE 

DA SILVA SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S. DECISÃO 

Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez 

dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JESSICA VITORINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000298-97.2017.8.11.0033 AUTOR: JESSICA VITORINO 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no 

prazo de 10 (dez) dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou 

não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-75.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS ZERI (REQUERIDO)

DIEGO LUCAS GASQUES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAVID LINS PAIXÃO (TESTEMUNHA)

VALDIVINO CASADO (TESTEMUNHA)

LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

SILVIA REGINA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS: 8010343-75.2016.8.11.0033 REQUERENTE: VANDA DA SILVA 

ROCHA REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS ZERI SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por VANDA DA 

SILVA ROCHA, em face de MARCIA DOS SANTOS ZERI. Sustenta a parte 

autora que no dia 31 de outubro de 2016, compareceu no estabelecimento 

comercial da requerida, “Drogaria do Povo”, visando quitar uma compra 

efetuada a prazo. Relata que na ocasião foi abordada pela requerida, que 

com o tom de voz alterado e extrema falta de respeito, cobrou de uma 

dívida de seu filho. Postula por indenização por danos morais em razão do 

constrangimento sofrido. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. O dano moral é conceituado como a agressão à dignidade 

humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de modo que, 

desse conceito conclui-se que não basta qualquer contrariedade para 

configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de 

dignidade da vítima. Nesse sentido, elucida Flávio Tartuce: “Os direitos da 

personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do 

indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributo 

específicos da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente 

considerado pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os 

aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, moral e 

intelectual, desde a sua concepção até a sua morte”. (TARTUCE, Flávio. 

Direito Civil. 2009, p. 163.) Assim, meros aborrecimentos e situações 

desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à 

honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar qualquer 

indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de 

compensação. A esse respeito, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio 

Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade 

Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, 

Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só deve ser 

reputado com dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo 

econômico não configuram, por si só, dano moral (…). No caso, cinge-se 

a controvérsia em averiguar acerca da ocorrência de dano moral. Aduz a 

parte autora que foi abordada pela requerida, que em exagerado tom de 

voz e com extrema falta de respeito, cobrou-lhe dívida pertencente ao seu 

filho. Analisando os autos, verifico que a parte autora não logrou em 

comprovar fato constitutivo de seu direito, uma vez que não restou 

comprovada ofensa apta a caracterizar danos morais. Consoante se 

observa as testemunhas inquiridas em juízo, apenas relataram que a 

requerida, por diversas vezes, contatou a autora visando informações do 

endereço de seu filho Fabio Junior da Silva Rocha. Ademais, não restou 

demonstrado que na ocasião dos fatos, a requerida utilizou tom de voz 

exagerado ou faltou com respeito para com a autora, tampouco que lhe 

cobrou pela dívida contraída por seu filho. Impede destacar que o ônus de 

prova compete a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; (...)” O ônus da prova consiste em regras que 

distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, 

regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for 

devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. 

Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se 

não houve prova ou não há mais como produzi-las. NELSON NERY 
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JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova leciona que: "(...) o não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa 

demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como 

ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade 

Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT,2006,P. 

758-759). Desse modo, competia à parte autora fazer prova constitutiva 

de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, ausente 

comprovação do ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar 

em dano moral. Dessa forma, estando descaracterizado o dano moral 

indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão 

inicial. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71142 Nr: 1774-90.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUVERALDO MACHADO ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 Visto.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado com fito de atestar a 

ocorrência de fato penalmente relevante e a responsabilidade de 

EUVERALDO MACHADO ALCÂNTARA, noticiando a prática, em tese, do 

crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal.

Compulsando o feito, verifica-se que a vítima não ofereceu representação 

para dar início à persecução penal, razão pela qual postulou o 

representante do Ministério Público pela extinção da punibilidade do 

acusado (fls. 36/37).

Vieram-me os autos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

Razão assiste ao Parquet, senão vejamos.

Como é sabido, o crime de ameaça é processado mediante Ação Penal 

Pública condicionada à representação, a teor do art. 147, parágrafo único, 

do Código Penal.

O prazo para exercer o direito de representação criminal, por sua vez, 

está descrito no art. 103 do Código Penal, ou seja, será de 06 (seis) 

meses, a contar do dia em que a vítima veio a saber quem é o autor do 

crime.

No caso dos autos, no entanto, verifica-se que a vítima não ofereceu 

representação para dar início à persecução penal.

 Além disso, verifica-se que desde a data dos fatos, que se deu em 

12/03/2017, transcorreu lapso superior ao período de 06 (meses), razão 

pela qual mister se faz a declaração da extinção da punibilidade do 

agente.

Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial retro, DECLARO 

extinta a punibilidade de EUVERALDO MACHADO ALCÂNTARA, ante a 

ocorrência da decadência do direito de representação, o que faço com 

fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 2514-63.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NATALINO FRACASSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 Visto.

Considerando a ausência de apresentação, pela parte executada, de 

impugnação ao valor penhorado, apesar de devidamente intimada (fls. 

117/119), defiro o pedido formulado à fl. 121 pelo exequente, para fins de 

determinar a expedição do competente alvará judicial para levantamento 

dos valores penhorados.

Sem prejuízos, uma vez que a consulta via Bacenjud foi realizada há mais 

de 01 (um) ano (fls.110/111), DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente para determinar a realização de nova consulta com relação ao 

valor remanescente.

Desta forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.

 Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 325-15.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem-se 

quanto as testemunhas não localizadas qual seja: Luiz Raieski e Plinio 

Costa Lucas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43678 Nr: 2781-45.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MEIRA LIMA 

-Procurador do Munícipio - OAB:16315-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO, para 

devolução dos autos nº 2781-45.2012.811.0049, Protocolo 43678, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13884 Nr: 1044-20.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Zanchet Ruaro Comércio de Peças - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 Código: 13884

SENTENÇA.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela UNIÃO, em desfavor de 

M. A. ZANCHET RUARO COMÉRCIO DE PEÇAS - ME, todos já qualificados 

nos autos.

Conforme petição de FL. 74 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de FL. 74, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 329-70.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Baléstro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Janayna Andreya Gemelli - OAB:1573/TO

 Código nº: 32079

Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por Cláudio Baléstro 

Oliveira em face de Bradesco Seguros s/a.

É o relatório. Decido

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57933 Nr: 1674-95.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie a assinatura no 

termo de caução expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37479 Nr: 273-66.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTORINA JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40021 Nr: 1246-21.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42771 Nr: 702-96.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Mendes Fantim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do oficio juntado na ref.60, informando a implantação 

do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1960 Nr: 2-53.1998.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias T. Filho e Cia Ltda, Isaias Tinoco Filho, 

Isaias Tinoco Neto e & Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Castro Queiroz - 

OAB:MG 41802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 1960

 DESPACHO

Vistos em correição.

Fls. 239: Defiro. No mais intime-se a parte autora para que informe a conta 

para o depósito do dinheiro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 30268 Nr: 113-46.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, LODOLA 

LEONILDA WEBER, Washington Fidêncio Nunes, MARLENE HELWIG 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 30268

 DESPACHO

Vistos em correição.

Considerando que os executados já foram intimados, indefiro o pleito de fl. 

99.

No mais, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7433 Nr: 933-75.2006.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo Dal Piva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Carvalho Alves 

Gonçalves - OAB:20769, Henrique Cristovão de Assis - OAB:16738, 

Jayane Ledna Almeida de Oliveira - OAB:19164, KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:6.294-A, Lila Ananda Esteves 

Medina - OAB:21327, Lucivalda Rodrigues Silva - OAB:16536, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Paulo Ricardo 

Rodrigues - OAB:13503, Rafael sganzerla Durand - OAB:12208-A, 

Rayssa Ayala Mendes Ferreira - OAB:19396, Vinicius Eduardo Lima 

Pires de Miranda - OAB:16708

 Código nº: 7433

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por José Paulo Dal Piva 

em face do Banco do Brasil S/A.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu procurador, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, qual seja R$ 506,89 (quinhentos e 

seis reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30136 Nr: 1141-83.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46.256/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521

 Código nº: 30136

 DESPACHO

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 716/747, intime-se o executado para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a manifestação. Tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 1550-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 IMPULSIONO os autos ao patrono do réu para que o apresente na 

audiência, considerando não ter sido possíovel sua intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46996 Nr: 515-54.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47486 Nr: 700-92.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élida Gouvêia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autois a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53719 Nr: 273-61.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56803 Nr: 1296-42.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, mormente em relação ao que consta na certidão de oficial 

de justiça - REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35864 Nr: 1528-93.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, mormente em relação a não localização do requerido e do 

bem a ser apreendido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49769 Nr: 1970-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:196.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a juntada do laudo(Ref.65), 

IMPULSIONO o feito as partes para requererem o que de direito.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14610 Nr: 160-53.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. determinação de fls. 164, que serve a 

presente para fins de intimar a parte exequente para proceder a 

averbação do Termo de Arresto expedido, junto ao respectivo CRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50651 Nr: 2248-44.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdMR, YMAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lethícia Mendes Ferreira - 

OAB:MT-18.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78218

DESPACHO

I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar (despesas extras) no valor de R$ 

1.090,76 (mil e noventa reais e setenta e seis centavos), acrescido de 

custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do NCPC.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito será 

levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49972 Nr: 1903-78.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaguimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZA CHEYENNE CARVALHO 

PANIAGO MARQUES - OAB:21619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 17, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45881 Nr: 603-81.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Victor de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20315/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 157-88.2007.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Bidal Garcia, Dirce Fiorin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente do Nascimento Neto, Gabriela 

Vila Nova, Florismar dos Santos Lima, Vani dos Santos Lima, José 

Agnaldo Lima, Marcia Beatriz Chaves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B

 Código: 33624.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 21/03/2019 as 14:00hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 05 de Outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 44-61.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olésia Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 

Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Janice Schroeder - 

OAB:13.006/MT, João Gabriel Perotto Pagot - OAB:12.055/MT, 

Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Código: 37289.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 21/03/2019 as 15:00hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 05 de Outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 907-75.2016.811.0084

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 907-75.2016.811.0084.

Código: 50368.

Vistos.

Tendo em vista as manifestações supras, DEFIRO realizo a consulta aos 

sistemas na forma preconizada pela principio da cooperação previsto no 

CPC. Segue anexo os extratos.

Diante disso, intime-se a requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos.

Após, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 4 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54708 Nr: 311-23.2018.811.0084

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Parreira Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54708

Vistos.

Considerando que a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela parte executada, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo devedor na Ref. 11.

Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo.

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM.

Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente 

público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com 

os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão.

Sem prejuízo proceda-se a alteração do valor da causa no Sistema Apolo 

devendo constar o valor de R$ 12.824,00 (doze mil, oitocentos e vinte e 

quatro reais).

Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 69-74.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKSO, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca da fl. 85v, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46735 Nr: 395-63.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza, Ignez Felicia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente o endereço 

atualizado da parte executada no prazo de 5(cinco) dias, conforme 

determinação retro, haja vistaa devolução das correspondências às fls. 

121/122.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 46-60.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPPSM, FSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para quese manifeste acerca das fls. 

100/117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46605 Nr: 271-80.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos 

acerca da certidão do oficial de justiça à fl. 87v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35704 Nr: 646-57.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:10.845/MT, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos 

acerca da certidão do oficial de justiça à fl. 61, fornecendo o endereço 

atualizado do executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31177 Nr: 264-06.2005.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Soares de Freitas Munhoz, Elias Munhoz Filho, 

Luísa Freitas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Satélite Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astilho Demétrio Urbieta - 

OAB:7717-B/MT, Fabio Moreira Felix - OAB:10775-B/MT, Marco 

Aurélio Monteiro Araújo - OAB:8.510/MT, Mariethy Stefania 

Rezende Veloso - OAB:11.971/MT, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8750/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos acerca 

da certidão do oficial de justiça à fl. 572, informando a impossibilidade de 

intimação do executado, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56876 Nr: 1468-14.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

WALDEMAR MENDES MOREIRA, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, este analisado com repercussão 

geral reconhecida, assim como pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 2233-77.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 Intimação da advogada da parte requerida para retirar o certificado da 

arma em nome do denunciado Ricardo Mamedes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56879 Nr: 1471-66.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, ACOLHO/HOMOLOGO o pedido do(a) advogado(a) e, 

consequentemente, diante da morte da parte em ação considerada 

instransmissível por disposição legal, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 485, 

IX.Condeno a(s) parte(s) autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais – NCPC, art. 90 e §§ - existentes e, com 

fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 
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a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58274 Nr: 2109-02.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Campos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67534 Nr: 727-03.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Marques Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 951-43.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar Ribeiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 2404-93.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Julio Damazio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:4127-4/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foram expedidas Requisições de Pequeno Valor 

para pagamento das parcelas atrasadas, bem como honorários 

advocatícios e encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

contudo até a presente data não há informações sobre o pagamento.

Isso posto, DETERMINO que oficie novamente à Central de Conciliação de 

Precatórios do Tribunal de Justiça, solicitando informações a respeito das 

Requisições de Pequeno Valor expedidas às fls. 229/230v.

Com as informações ou decorrido o prazo in albis, certifique, dê ciência às 

partes e me volte concluso para decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56907 Nr: 1494-12.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pego de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

JOANA PÊGO DE MACEDO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 29/7/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime dos recursos 

repetitivos pacificou entendimento no sentido de "os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 1452-60.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Moreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º -.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55455 Nr: 297-22.2014.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Caroline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT/ 20.694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:MT/ 

21464, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nesses EMBARGOS À EXECUÇÃO para o fim de homologar o débito 

total de R$ 1.925,61 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e 

um centavos), conforme cálculo apresentado às fls. 29/31, sendo R$ 

1.121,68 (um mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) 

para a parte autora e R$ 803,93 (oitocentos e três reais e noventa e três 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

2/2015.Considerando que a parte embargante sucumbiu em parte mínima 

do pedido – CPC, art. 21, parágrafo único/NCPC, art. 86, parágrafo único -, 

condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa 

previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

o seu serviço, com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57079 Nr: 1605-93.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Ribeiro Sergio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 
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Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51227 Nr: 1089-44.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Celia Sabioni Lourimier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Zamar Taques - 

OAB:4.459

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER, brasileira, casada, advogada, inscrita 

sob o CPF n. 406.512.311-91, e RG n. 17.516.839, natural de Birigui-SP, 

nascida em 9/12/1965, filha de Roberto João Sabioni e Geiza Glaucia 

Teixeira Sabioni, e ABSOLVO pela prática do(s) crime(s) art. 168, § 1°, II, 

do CP, em virtude de não existir provas suficientes para condenação, nos 

termos do art. 386, VII, do CPP.Deixo de condenar no pagamento das 

custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários 

advocatícios - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o 

querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte 

ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 

1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..Advirto que no “ato de intimação pessoal do 

réu, ser-lhe-á indagado se deseja recorrer da sentença. Expressado o 

desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua 

manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo 

com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria 

do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado 

para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória” - 

CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, cujo documento deverá 

seguir o modelo disponível no sistema informatizado de acompanhamento 

processual – CNGC, art. 1.692, § 4º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 1124-33.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Ana Carolina Aguiar e Souza - 

OAB:MT/16918, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 (...) .Isso posto, porque a quantia certa se apresenta como melhor opção 

ao apresentado, INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso 

esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o 

montante remanescente de R$. 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de 

incidência da multa/sanção de 10% (dez por cento) – 475-J do CPC/NCPC, 

art. 523 e §§ e Enunciado n. 519 da Súmula do STJ -, bem como, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 

854 e ss. - com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - 

CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, 

volte-me concluso para requisitar do Banco Central, via sistema 

BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em nome deste 

e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado 

na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no 

DETRAN, via sistema RENAJUD.Transcorrido in albis aquele prazo do 

NCPC, art. 523, caput, de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário a 

partir da intimação (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) e não o fazendo – CPC, art. 475-J, § 1º/NCPC, art. 525, 

caput – inicia-se O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no NCPC, art. 525, §§.Oportunamente, se necessário e caso 

haja interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58939 Nr: 2435-59.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 337-67.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Silvani Bento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25162 Nr: 1203-51.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozaquel Dias da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 593-44.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Pinheiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edjerlan Alves da Silva - 

OAB:CE/33413, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869, Luiz 

Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

bem como com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, 

julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, consequentemente, IMPRONUNCIO o 

acusado JOÃO PINHEIRO NETO, denunciado pela suporta prática do crime 

previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c art. 29, todos do CP, com as 

implicações da Lei n. 8.072/90.Ressalto que, conforme dispõe o artigo 414 

parágrafo único do CPP, “Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, 

poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Transitada em julgado, proceda o arquivamento do caderno 

processual, fazendo-se as anotações e baixas necessárias. Atendido o 

necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50530 Nr: 344-64.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora, tendo sido expedido alvará 

eletrônico para levantamento.

 Alega o credor que apesar de o valor total do alvará ser R$ 83.466,16 

(oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis 

centavos) somente foi depositado em sua conta corrente o valor de R$ 

79.317,48 (setenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e 

oito centavos), razão pela qual requer seja esclarecido o motivo da 

diferença desses valores.

Apesar da alegação da parte credora, verifico que não juntou aos autos 

nenhuma comprovação.

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte aos autos extrato de sua conta corrente, a fim de 

comprovar qual foi o valor depositado.

Cumprida a determinação, volte-me concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 100-04.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 
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DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO em que a prova a 

ser produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, em 

que a pedido da substituição de profissional anteriormente nomeado e que 

deixou de realizar a prova.In limine, esclareço que as partes podem, de 

comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento nas 

hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há nos autos sobre o 

desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia consensual. 

Consequentemente, após pesquisar profissional na região do Estado para 

a realização da perícia médica, nomeio/substituo o anterior pelo Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT n. 1958, com 

endereço à rua 24 de outubro, n. 827, sala 8, bairro Popular, Município de 

Cuiabá-MT, CEP: 78.045-470, tel. (65) 2127-8022 e (65) 999721818, quem, 

para o desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 

3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 465 - o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, assim como esclareço que os honorários 

periciais serão os já arbitrados/fixados por magistrado que me antecedeu 

e depositados pela parte requerida - R$. 1.000,00 (mil reais), atendendo ao 

grau de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52467 Nr: 2398-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Batista Modesto Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – , cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 13/11/2018 (terça-feira), às 13h30min – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-22.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR VIANNA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

SHIGUEMITU SATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: SHIGUEMITU SATO . 

ARAPUTANGA, 8 de outubro de 2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3740 Nr: 420-47.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zorilda Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Tavares Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON NOIA - OAB:10.621/MT, 

EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 VISTOS.

1. Pelo que consta da demanda, a parte executada não ofereceu 

impugnação a penhora de numerários realizadas via Sistema BacenJud – 

fls. 96/98. Do contrário, o executado compareceu em Cartório, 

acompanhado pelo Advogado Dr. Sandro Leite dos Santos, informando 

que concorda com o pedido de levantamento de valores e a 

desconstituição da penhora realizada no imóvel, entre outros, bem como 

renunciou ao prazo recursal.

2. Isto posto, considerando que o exequente RENUNCIOU ao saldo 

remanescente da dívida (fl. 101), EXTINGO a presente execução com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma prevista no art. 487, I c.c. 924, II, 

ambos do Código de Processo Civil.

 3. Tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos autos, 

proceda-se com sua transferência na forma requerida pela parte, na 

conta informada a fl. 101.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do 

Provimento n. 68/2018-CGJ.

5. Havendo concordância com o levantamento do valor ou decorrido o 

prazo in albis, certifique-se e proceda o senhor gestor com o necessário 

para o levantamento do valor bloqueado.

6. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o exequente, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

7. Eventual penhora/arresto/bloqueio de valores efetivada nos autos, fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.

8. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

9. Diversamente, havendo impugnação/recurso providencie o necessário 

observando as Ordens de Serviço deste ano e tornem-me os autos 

conclusos.
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10. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49875 Nr: 1762-68.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237

 Vistos.

1. Postergo, por ora, análise da composição de interesses jungida às fls. 

82/85.

2. INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias juntem aos 

autos documentos que comprovem a propriedade dos bens descritos à fl. 

83, à exceção daqueles que guarnecem a casa e da mesa de madeira, 

sob pena de indeferimento dos demais pedidos.

Com a juntada ou certificando-se eventual decurso de prazo, TORNEM os 

autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65659 Nr: 394-19.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de SALVADOR FERREIRA GOMES, 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural.CONDENO o 

INSTITUTO a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, 

II -, bem como os honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte Autora do benefício de prestação continuada 

(aposentadoria por idade rural), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.A atualização monetária de benefícios de 

prestação continuada deve tomar como base o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a remuneração 

da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.Com relação aos emolumentos, 

às despesas processuais e custas, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do 

Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, 

parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, inexistindo 

no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 254-92.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Por todo o exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a 

Secretaria da Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de 

que passe a constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 3085-40.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Andrade dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De início, CERTIFIQUE o transito em julgado da sentença proferida a ref. 

31.

2. Em seguida, PROCEDAM-SE as alterações necessárias na capa dos 

autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 

Sentença”, figurando como Exequente MARIA PEREIRA ANDRADE DOS 

SANTOS, e como Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que o Instituto apresentou 

execução invertida (ref. 38) e a exequente concordou com o cálculo 

apresentado (ref. 39), razão pela qual HOMOLOGO o cálculo apresentado 

a ref. 38 e DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

4. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

5. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

6. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 
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de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

7. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4876-44.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Sebastião de Assis ou Adão Sebastião de Assis 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58351 Nr: 1311-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das 

Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Marilândia, Juvenal 

Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226

 3. Portanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.035, §5º do Código de 

Processo Civil, SUSPENSO o trâmite processual destes autos até o 

julgamento do RE 1.089.282 – “controvérsia relativa à competência para 

processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o 

repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo 

regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395”. – TEMA 994 

do Supremo Tribunal Federal.AGUARDEM os autos em arquivo provisório, 

devendo a Secretaria tomar as providências cabíveis para os devidos 

lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a condição suspensiva, 

TORNEM os autos imediatamente conclusos.Cientifiquem-se as partes.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 3403-23.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Soares de Araújo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, contudo, sem 

manter os efeitos da tutela antecipada deferida, tendo em vista o 

pagamento integral do valor inadimplente.14. RECOLHA-SE o mandado de 

busca e apreensão, se expedido.15. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.16. No caso de pendência de recolhimento de custas, 

proceda-se de acordo com o art. 467 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).17. DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71500 Nr: 3313-78.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EST, CAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 13/11/2018, às 

13h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68910 Nr: 1953-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lennon de Souza Manuel, Nicodemos 

Rodrigues dos Santos, João Paulo Souza Manuel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O, MARCIO SOARES MOREIRA - OAB:11124

 3. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do denunciado JOHN 

LENNON DE SOUZA MANUEL, impondo-lhe, cumulativamente, as seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão: (i) comparecimento perante a 

autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da 

instrução criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou 

ausentar-se da cidade em que reside (endereço indicado no 

interrogatório), por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa 

autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (iii) 

proibição de manter contato com as vítimas e as testemunhas e/ou 

informantes por qualquer meio de comunicação; (iv) não frequentar bares, 

prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida 

alcóolica e (v) não mudar de endereço sem informar o Juízo 

previamente.Ciência ao Ministério Público.4. DEFIRO o pleito ministerial 

retro.OFICIE-SE a SEJUDH para que informe no prazo de 10 (dez) dias se 

NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS e/ou JOÃO PAULO SOUZA 

MANUEL estão detidos em algum dos estabelecimentos penais do Estado 

do Mato Grosso.Caso positivo, desde já, fica DETERMINADA as 

providências necessárias para citação dos denunciados nos moldes da 

decisão de fl. 111.4. De outro giro, restando infrutífera a diligência, 

DETERMINO o desmembramento do feito com relação aos réus QUE NÃO 
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FORAM CITADOS, ou seja, NICODEMOS RODRIGUES DOS SANTOS e/ou 

JOÃO PAULO SOUZA MANUEL. Certifique-se o cumprimento do 

desmembramento, remetendo-se os novos autos conclusos para 

providências.5. Sem prejuízo, inexistindo qualquer das hipóteses que 

caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento, 

NESTES AUTOS, para o dia 04 (quatro) de dezembro de 2018 às 

16h00min6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52211 Nr: 700-56.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenobre Ferreira Gomes, Maria Marta Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronismar Gomes dos Santos, Alcedino Quirino 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:11837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias especifique 

as provas que pretende produzir em audiência, justificando a sua 

pertinência ou, se for o caso, opte pelo julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66105 Nr: 608-10.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural.CONDENO o 

INSTITUTO a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, 

II -, bem como os honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte Autora do benefício de prestação continuada 

(aposentadoria por idade rural), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.A atualização monetária de benefícios de 

prestação continuada deve tomar como base o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a remuneração 

da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. (...) .Após o decurso do prazo 

recursal da parte sucumbente, com ou sem razões de apelação, submeto 

os autos ao reexame necessário e determino a remessa ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe e 

homenagens de estilo, realizando as anotações e baixas 

pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65098 Nr: 4952-68.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Vistos.

INTIME-SE a defesa técnica do denunciado para que se manifeste se há 

interesse em aproveitar as provas colhidas dos autos originários. Em 

sendo positivo, cumpra-se o quanto determinado na decisão de 

fls.714/715.

Intimem-se e se cumpra, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71814 Nr: 3464-44.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Soares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, anoto que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária 

realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.

2. Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o 

relator, Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência 

não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

3. Portanto, considerando que não há nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu o restabelecimento do benefício, DETERMINO 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o referido documento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57110 Nr: 558-18.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro [realização de pesquisas via BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD visando localizar o endereço do requerido], porque o 

pleito vindicado somente é possível quando o solicitante demonstrar ter 

esgotado todos os meios disponíveis para a localização da parte contrária.

2. Compulsando os autos, constata-se que o AR foi devolvido pela 

inexistência de número, portanto, DETERMINO CITE-SE o requerido 

pessoalmente para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida, acrescidas das custas processuais, que deverá 

ser calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contida no art. 344 do 

CPC.
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 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se em 10 (dez) 

dias.

 4. Caso reste infrutífera a tentativa de citação por escassez de endereço, 

INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção 

processual.

5. Oportunamente, certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 1990-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio de Lira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação retro, considerando que o requerente distribuiu 

nova demanda em outra Comarca tendo o mesmo objetivo, INDEFIRO o 

pedido de suspensão e DETERMINO intime-se o requerente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se no que entender de direito, sob pena de 

extinção.

2. Após, conclusos.

CUMPRA-SE,

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69111 Nr: 2038-94.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusmarina Santosde Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

2. Portanto, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis dos documentos 

anexados as págs. 28/31 e 37/42, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias, sob pena de seu indeferimento e extinção do feito.

3. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

4. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

 Às providências.,

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69255 Nr: 2112-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO parcialmente a liminar 

almejada pela Embargante e SUSPENDO apenas a penhora a ser 

concretizada no veículo VW/Gol, ano/modelo 2009, placa NPM8238, 

renavam 00174206917, mantendo a restrição pelo Sistema 

RENAJUD.Traslade cópia desta decisão para o processo de execução de 

código 40345, devendo o processo de execução prosseguir com as 

demais determinações.CITE-SE o embargado para contestar em 15 

(quinze) dias - art. 678, parágrafo único, CPC. Face o disposto no art. 344 

do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a parte autora 

para réplica.Após, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas às provas, tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado.Sem prejuízo, INTIME-SE a Embargante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópias legíveis dos documentos 

anexados as págs. 26/29, observando o disposto no Provimento n° 

38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que os documentos juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o 

contraditório e a dialética processual que a partir desta se 

inicia.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.As providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 2114-21.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marice Vieira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO parcialmente a liminar 

almejada pela Embargante e SUSPENDO apenas a penhora a ser 

concretizada no veículo VW/Saveiro, ano/modelo 2015/2015, placa 

QCA2669, renavam 01075377355, mantendo a restrição pelo Sistema 

RENAJUD.Traslade cópia desta decisão para o processo de execução de 

código 40345, devendo o processo de execução prosseguir com as 

demais determinações.CITE-SE o embargado para contestar em 15 

(quinze) dias - art. 678, parágrafo único, CPC. Face o disposto no art. 344 

do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a parte autora 

para réplica.Após, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.Transcorrido o prazo in albis ou 

esclarecidas às provas, tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado.Sem prejuízo, INTIME-SE a Embargante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópias legíveis dos documentos 

anexados as págs. 28/31, observando o disposto no Provimento n° 

38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que os documentos juntados estão ininteligíveis, o que inviabiliza o 

contraditório e a dialética processual que a partir desta se 

inicia.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.As providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 50357 Nr: 2000-87.2015.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neron Alves Bacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerido já fora devidamente citado (fl. 31), e que 

as tentativas de intimações para as audiências anteriormente designadas 

restaram inexitosa, eis que mudou de endereço, estando atualmente em 

lugar incerto e não sabido, resta prejudicada a audiência designada a ref. 

76. Portanto, DETERMINO o cancelamento da solenidade.

2. CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para o requerido apresentar 

contestação.

3. CUMPRA-SE o item 2 da decisão proferida a ref. 71.

4. Após, INTIME-SE o Ministério Público para manifestar-se no que 

entender de direito.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 1772-20.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creiton Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6.828/MT

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, concedendo ao autor 

CREITON NUNES DA SILVA o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de um salário mínimo 

mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – 28.03.2012, fl. 

17.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente o benefício de prestação continuada 

(LOAS), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.A atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve 

tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/09.Com relação aos emolumentos, às despesas 

processuais e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso – 

art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 

27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17854 Nr: 1456-46.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Olivia de Moraes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176

 VISTOS.

I. RELATÓRIO. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, 

proposta por NATALINA OLIVIA DE MORARES TTEIXEIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer da 

execução, foi homologado o cálculo apresentado pela exequente, diante 

da concordância do Instituto.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinada a intimação do(a) 

exequente, na pessoa de seu advogado para manifestar se dá por quitado 

o débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação tácita – 129.

A fl. 155, foi certificado o decurso de prazo para o patrono da exequente 

dar quitação do débito.

II. FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do 

CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6332 Nr: 482-19.2002.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yone Maria Gomes Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dermeval Vilas Boas Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B/MT, 

Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT

 Vistos.

1. Considerando que ainda é físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

2. Em seguida, tornem-me imediatamente conclusos para análise das 

manifestações retro.

As providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14757 Nr: 3167-57.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Andreotti Pezzin Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 VISTOS.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do executado (fl. 340-v), para fins de escorreita intimação, 

no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

II. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto aos rumos da execução, dando total quitação ou requerendo o que 

entender de direito apresentando planilha de débito atualizada.

III. Em seguida, DEFIRO conforme requerido a fl. 340, INTIME-SE o 
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executado para manifestar-se em 05 (cinco) dias.

 IV. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 V. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44491 Nr: 468-15.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Piovezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso -Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Transitada em julgado, 

traslade-se as cópias necessárias para os autos principais e arquive-se o 

feito.Cumpra-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13976 Nr: 2378-58.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT

 ...Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, NO MÉRITO, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Considerando que o processo ainda é físico, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 1605-32.2014.811.0026

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Piovesan Toffolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Rodrigues dos Santos, Maria Edicelma 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II. Diante das informações contidas a fl. 203, INTIME-SE pessoalmente o 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo Patrono, 

juntando os autos mandado procuratório.

III. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

IV. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44410 Nr: 391-06.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monaco Motocenter Matogrosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Thaumaturgo Soriano 

de Melo Filho - OAB:14665-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15013

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor 

da autora, a título de danos materiais, do valor de R$ R$ 5.836,89 (cinco 

mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescidos de 

juros legais, a partir da data da citação.Considerando que cada litigante, 

foi, em parte, vencedor e vencido, determino que as custas sejam pagas 

pro rata entre os mesmos, devendo cada um arcar com os honorários de 

seus causídicos, nos termos do que dispõe o artigo 86 do CPC.Sem 

prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21642 Nr: 151-22.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Antônio Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO SILVA 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 151-22.2011.811.0026, Protocolo 

21642, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21557 Nr: 65-51.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival Barros Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 
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OAB:13842-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO SILVA 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 65-51.2011.811.0026, Protocolo 

21557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17514 Nr: 1118-72.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileuza Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Oliveira Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

condenar a parte requerida PEDRO OLIVEIRA SANTOS FILHO, a pagar à 

parte autora DILEUZA SILVA SOUZA, a quantia de R$ 8.303,47 (oito mil, 

trezentos e três reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros de 

1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em 

que eram devidos os valores (TJMT - Ap 74376/2015, Desa. Marilsen 

Andrade Addario, 2ª Câmara de Dir. Privado), encerrando o processo com 

a resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Considerando 

que a perícia não foi realizada, mas que a parte autora efetuou o 

pagamento parcial da mesma, determino a restituição do valor pago, 

mediante alvará judicial, devendo a autora ser intimada para apresentar os 

dados bancários para realização de tal levantamento.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, 

certifique-se e aguardem-se os autos em cartório, pelo prazo de 6 (seis) 

meses para manifestação da parte interessada. Inexistindo requerimentos 

no prazo acima citado, arquive-se o presente feito com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo.Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e 

porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 2861-68.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

I - PROCEDAM-SE os cálculos de liquidação da pena privativa de liberdade 

e da pena de multa.

II - Em seguida, ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público e a 

defesa técnica, respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias sobre o cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.

III – Desde já, DESIGNO audiência admonitória para o DIA 09 (NOVE) DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H10MIN.

IV - INTIME-SE o apenado para que efetue o pagamento da pena de multa, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Decorrido o prazo para 

pagamento da pena de multa, REMETAM-SE cópia dos autos para à 

Procuradoria da Fazenda do Estado de Mato Grosso para execução da 

dívida de valor (art. 51 do CP e Súmula 521 do STJ).

INTIME-SE/REQUISITE-SE, ainda, o apenado para comparecimento na 

solenidade processual supra designada.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 3154-38.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA FERREIRA DA CRUZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo, impugnar a contestação e/ou 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20170 Nr: 529-12.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frente Parl. Apoio Agentes Comunitários Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias, ADACSE/MT -Associação dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Endemias de MT, Valtenir Luiz Pereira, Dinorá 

Magalhães Arcanjo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS CONFORME 

DETERMINADO EM SENTENÇA. APÓS DECORRIDO O PRAZO SEM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010263-35.2016.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: THAIS DE SOUZA GOULART Endereço: Rua SILVANO RODRIGUES 

SILVA, 58, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): THAIS DE 

SOUZA GOULART A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, na pessoas dos seus patronos, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 28/11/2018 

Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 
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2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000392-32.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,558.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ISABELLA AMARAL 

FERREIRA Endereço: rua guilherme grunwald, 110E, vila nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, n 2713,, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

Senhor(a): ISABELLA AMARAL FERREIRA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para, querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-35.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ELAINE AMORIM CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000310-35.2017.8.11.0026 Valor da causa: $14,055.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELAINE AMORIM CURADO Endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

QD 14, LOTE 14, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA 

MANAUS, 77, JARDIM ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 

Senhor(a): TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu patrono, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 8 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

OZELIA AMANCIO DE MATOS (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010203-62.2016.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OZELIA AMANCIO DE MATOS Endereço: Rua DAURY RIVA,, 0711, 

BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): OZELIA AMANCIO DE MATOS 

A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

através de seus patronos, nos termos do processo acima indicado, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE 

TANGARA DA SERRA - MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000123-90.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDEIR SILVERIO 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 531, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ASPOM/TS - 

ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA 

SERRA - MT Endereço: RUA 8, 1540-S, JARDIM ALTO ALEGRE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Senhor(a): VALDEIR 

SILVERIO DE OLIVEIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 29/11/2018 Hora: 09:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010306-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010306-69.2016.8.11.0026 Valor da causa: $26,560.00 

ESPÉCIE: []->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: Rua IPE, 630, JARDIM 

ADRIANA, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 

Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: Rua IPE, 630, JARDIM 

ADRIANA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, 

PREFEITURA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, através de seu patrono, na qualidade de polo passivo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

INSTRUÇÃO Data: 22 de outubro de 2018, às 13:30horas, a ser realizada 

na sala de audiência no Gabinte da MM.ª Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010306-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010306-69.2016.8.11.0026 Valor da causa: $26,560.00 

ESPÉCIE: []->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: Rua IPE, 630, JARDIM 

ADRIANA, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 

Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: Rua IPE, 630, JARDIM 

ADRIANA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, 

PREFEITURA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): 

ELITON LUIZ LOPES BARROS e outros A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: INSTRUÇÃO Data: 22 de outubro de 2018, às 

13:30horas, a ser realizada na sala de audiência no Gabinte da MM.ª Juíza 

de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000181-30.2017.8.11.0026 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LETICIA PIOVESAN TOFFOLO Endereço: Av. Papa Paulo VI, 84, 

Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA DO CAJÁ, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Por 

determinação da MMª. Juíza de Direito, e com fulcro ao art. 1º, do 

Provimento n. 68/2018, intimo o requerido, na pessoa de seu patrono, 

para, querendo, no prazo de 48 (horas), manifeste acerca da decisão de 

deferimento do pedido de levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000366-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES 

Endereço: Rua Aparicio Soares dos Santos, 257E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78110-400 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000484-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA (ADVOGADO(A))

BENICIA RAMOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000484-10.2018.8.11.0026 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Administração de Herança]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO 

ATIVO: Nome: BENICIA RAMOS QUEIROZ Endereço: RUA, 304, PRAÇA, 

centro, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu patrono, 

para ciência da decisão que determinou o cancelamento da distribuição da 

presente ação. ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELLO ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010275-83.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MARCELLO ANDRADE 

SANTOS REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 8 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000059-80.2018.8.11.0026 Valor da causa: $16,694.40 ESPÉCIE: 

[CONCURSO DE CREDORES]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: Av. 

Prefeito Caio, 179, Escritorio de Advocacia, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 910. do CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não opostos embargos ou 

transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (Art. 910 §1º, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. ARENÁPOLIS, 8 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000484-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA (ADVOGADO(A))

BENICIA RAMOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000484-10.2018.8.11.0026. REQUERENTE: BENICIA RAMOS QUEIROZ 

VISTOS. Trata-se de Alvará Judicial proposta por BENICIA RAMOS DE 

QUEIROZ, qualificada, visando o recebimento de parcelas de URV devidas 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a ITAMAR RAMOS 

DUARTE. Ocorre que a ação foi proposta junto ao PJE, o qual nesta 

Comarca tem competência somente para julgar as causas afetas ao 

Juizado Especial Cível, desta forma a ação deveria ter sido proposta junto 

a Vara Única da Comarca, que se utiliza do sistema Apolo, razão pela qual 

DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição. Intime-se e cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 8 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010289-33.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LUCAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010289-33.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: SEVERINO LUCAS DE LIMA VISTOS. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de pedido de 

suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, manejado pelo autor 

com fulcro no art. 921, inciso III e 922 do código de processo civil. 

INDEFIRO o pedido, uma vez que o autor foi intimado para indicar bens 

para garantida da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, e não o 

fez, restringindo-se a requerer a suspensão da ação. Ocorre que no caso 

em análise imperiosa a aplicação da lei especial, Lei 9.099/95, em 

detrimento da lei geral, Código de Processo Civil, sendo a extinção da ação 

medida que se impõe, ante a ausência de bens que garantam a execução 

e consequente desenvolvimento do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTITA a presente demanda, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte exequente, bem assim 

INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 

(um) ano. Com o transito em julgado, ARQUIVE-SE. ARENÁPOLIS/MT, 8 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-96.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010160-96.2014.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA EVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS. I - 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por MARIA EVA DOS 

SANTOS contra EB COMERCIO (ELETROKASA), ambos qualificados. 

Tentada a realização de duas audiências de conciliação, ids 6537373 e 

6537418, em ambas a autora não se fez presente, sendo certificado que a 

autora não foi encontrada, conforme movimento 36 e 41, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça. III - O processo teve seu andamento 

regular obstado em decorrência da inércia exclusiva da parte autora, uma 

vez que deixou de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso, sua ausência em duas audiências de 

tentativa de conciliação e a impossibilidade de sua intimação, impede a 

marcha processual restando ausente pressuposto regular de 

desenvolvimento válido do processo; assim, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe. IV - Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC,. Sem custas. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo. DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 08 de 

outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54304 Nr: 928-10.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DA SILVA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Vistos.

Defiro o pedido do requerente de fls. 43 e determino a inclusão, via 

sistema RENAJUD, de impedimento de circulação e transferência no 

prontuário do veículo S-10 - Executive Chevrolet, placa JYX4867, 

RENAVAM 902232576.

Cumprida a determinação acima, intime-se a parte autora, para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.
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Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37906 Nr: 608-96.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORST ARNOLDO TIEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, homologo o valor incontroverso da execução, referente aos 

benefícios atrasados e honorários sucumbenciais, qual seja R$ 83.216,15 

(oitenta e três mil duzentos e dezesseis reais e quinze centavos), sob o 

qual a parte autora concordou expressamente (fls. 246/250).

No mais, no que diz respeito à execução da multa cominatória, verifico que 

a autarquia executada alega que esta não é devida, tendo em vista que foi 

implantado o benefício ao requerente na data da determinação, sendo este 

cessado em virtude de não haver saque por mais de 06 (seis) meses.

Instado a se manifestar, a parte exequente aduz que não foi intimada da 

implantação do benefício.

Assim, diante das alegações das partes e considerando que não há 

comprovante de implantação do benefício no processo, determino:

1. Intime-se a autarquia executada, para que junte ao processo 

comprovante de intimação do exequente da implantação do benefício, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Considerando que foi homologado o valor incontroverso, expeçam-se 

as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou precatório, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento APENAS do débito 

HOMOLOGADO, qual seja, R$ 83.216,15 (oitenta e três mil duzentos e 

dezesseis reais e quinze centavos) em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, § 1º, do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

3. Cumpridas as determinações acima, retorne concluso para 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67606 Nr: 2362-29.2017.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITA SALDANHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 13/09/2016 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve observar o novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual restou fixado 

o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte 

requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67987 Nr: 2606-55.2017.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora, observada a justiça gratuita, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do 

Cód igo  de  Processo  C i v i l .  Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 580-89.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), correspondente às certidões de honorários por 

atuação como defensor dativo nos processos números: 

327-77.2009.811.0088 e 327-77.2009.811.0088.Remetam-se as certidões 

originais que se encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30224 Nr: 888-09.2006.811.0088

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAVIL - COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS REPRESENTAÇÕES VILHENA LTDA, MARCIO HENRIQUE 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 Vistos.

 Recebo os embargos de declaração opostos pela parte autora.

 Entretanto, considerando que seu eventual acolhimento pode implicar na 

modificação da decisão embargada, intime-se o embargado para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 1909-34.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DALBOSCO - ME, GERSON 

DALBOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual dos executados (ref. 31), defiro o pedido e determino à 

realização de pesquisa do endereço dos executados, por meio do Sistema 

de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55895 Nr: 13-24.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual do executado (ref. 50), defiro o pedido e determino à 

realização de pesquisa do endereço do executado, por meio do Sistema 

de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Anote-se no sistema processual informatizado os nomes dos novos 

procuradores da parte exequente – Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. José 

Arnaldo Janssen Nogueira , devendo as futuras intimações serem 

dirigidas à eles, sob pena de nulidade.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 630-81.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ELOY CROSSETTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO 

STRAPAZZON DETOFOL - OAB:4234

 Vistos etc.

 Anoto, que as partes informaram a possiblidade de acordarem 

amigavelmente, consoante informado à ref. 52 e 54.

Anoto, ainda, que o órgão ministerial tem legitimidade para propor 

diretamente ao requerido Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

 Assim, ante a possibilidade de acordo entre as partes envolvidas neste 

feito, dê-se vista do processo ao Ministério Público, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para a formulação dos termos do TAC diretamente com a 

parte interessada, caso assim entenda.

 Intime-se o requerido através de seu advogado constituído.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 3018-20.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que efetue o pagamento das custas 

processuais para expedição e remessa de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37923 Nr: 625-35.2010.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, autorizo a reserva dos valores contratados com a 

causídica, desde que, os HERDEIROS SEJAM INTIMADOS PESSOALMENTE 

e não impugnem o destacamento. Consigno, ainda, que os sucessores 

terão o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem quanto à eventual 

impugnação da reserva dos honorários da advogada, e que somente após 

o escoamento de tal prazo poderá ser realizada a reserva.Outrossim, 

considerando que os honorários contratuais não decorrem de 

condenação, não poderão ser objeto de Requisição de Pequeno Valor, 

devendo neste momento apenas ser realizada a sua reserva.Após, com a 

EXPRESSA AUTORIZAÇÃO dos herdeiros, expeçam-se os respectivos 

Alvarás de Levantamento, consoante solicitado às fls. 258/261, 

atentando-se a Secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 

a patrona dos herdeiros, bem como as disposições do provimento nº 

68/2018 – CNJ.Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo 

com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 1555-77.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à ref. 18.

Para tanto, nomeio como perito do Juízo ANTÔNIO PAULO DE ANDRADE 

SILVA, avaliador de imóveis, com endereço à Avenida Luiz Vicini de Lima, 

51, Centro, Aripuanã/MT, contato: (66) 3565 1283 – 66 9 8117 5500, 

e-mail: agrimensor.ap@hotmail.com.

O perito nomeado deverá ser intimado para, em cinco dias, aceitar a 

nomeação e apresentar proposta de honorários.

Havendo aceitação, intime-se o exequente do valor dos honorários, que 

deverá ser depositado junto à Conta Única do TJMT.

Solicite-se, também, a intimação das partes para a formulação de quesitos 

no prazo de cinco dias, oportunidade em que poderão indicar assistente 

técnico.

Cumpridas tais providências, o perito deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.

O perito cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de 

termo de compromisso, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do início dos trabalhos dos periciais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67423 Nr: 2222-92.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MST - SERVIÇOES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Sbrissia - 

OAB:OAB/PR 56849, IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - OAB:38607/PR, 

RAFAEL SBRISSIA - OAB:38236
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 Vistos.

Tendo em vista que em sede preliminar de contestação o requerido 

pugnou pela designação de audiência de conciliação, defiro o pedido e 

designo a audiência solicitada para a data de 08 de novembro de 2018, às 

16 horas.

Consigno, que a audiência de conciliação será presidida pela conciliadora 

deste Juízo e realizada na sala de conciliação desta Comarca.

Postergo à análise da defesa de ref. 17 e impugnação (ref. 21), para após 

a realização da mencionada audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 1554-92.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA ALVES DOS SANTOS, ANTONIO SOARES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente aceitou o bem oferecido à penhora 

(ref. 29), determino o cumprimento integral da determinação inicial, 

expedindo-se o competente mandado de penhora e avaliação do bem, com 

a lavratura do respectivo auto, intimando-se o Executado dos atos 

praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 3200-69.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA GARANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a justificativa da parte autora (ref. 42) e redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 26 de fevereiro de 2019, às 16 

horas e 30 minutos.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58787 Nr: 1731-56.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CATANHO PEREIRA 

- OAB:OAB30962, ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - 

OAB:OAB/PE30283, FELIPE VALENTIM DA SILVA - OAB:OAB/PE31671, 

GEORGE JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:OAB/PE27017, LUCAS 

LEONARDO FEITOSA BATISTA - OAB:22265, THOMÁS DE OLIVEIRA 

SILVA LIMA - OAB:OAB/PE39017, TÚLIO LUIZ BORBA ARAUJO - 

OAB:OAB/PE40792, WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - 

OAB:OAB/PE12706

 Vistos.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir, arrolando eventuais, justificando concretamente a 

pertinência de cada prova, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60319 Nr: 704-04.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Rodrigues Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Pereira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o pedido inicial se refere, também, à guarda de uma 

criança de apenas 07 anos de idade, determino a realização de estudo 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, com posterior apresentação de 

relatório conclusivo, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56722 Nr: 499-09.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Camargo da Luz, Mônica Tobias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

 Em que pese a petição de Ref. 25 não estar denominada como 

"contestação" o seu conteúdo demonstra tratar-se de referida peça 

processual. Assim, certifique a Secretaria sua tempestividade.

 No mais, analisando a manifestação de Ref. 25, há alegação de 

cumprimento do avençado. Assim, diga a parte autora, pela última vez, se 

houve o cumprimento do contrato realizado, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 102-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERLEI LEAL PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 Ante o exposto, e sem maiores delongas, julgo PROCEDENTES os 

embargos à execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

embargada ao pagamento de custas, suspensa a sua exigibilidade, tendo 

em vista os benefícios da justiça gratuita que foram deferidos no processo 

principal, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa 

sobre o excesso de execução ora reconhecido, com fulcro no artigo 85, §

§2º e 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e traslade-se cópia da presente sentença e da 

certidão do trânsito em julgado para a respectiva ação principal (código 

41760).Por fim, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57483 Nr: 934-80.2015.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 Perante o exposto, julgo PROCEDENTE o presente pedido e decreto o 

divórcio de HEMERSON PONTES SOARES e LEANE DA SILVA SOARES, 

com fulcro no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei n. 

6.515/77.Outrossim, DECRETO A EXTINÇÃO do processo com resolução 

do mérito, fundado no art. 487, inc. I, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33142 Nr: 1662-05.2007.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGUAS MORAES SOUZA, CARLOS 

AUGUSTO ABICALLIL, SILVIO ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE ALBERT 

CARVALHO - OAB:14.220, RODRIGO FERREIRA ULIANA - OAB:15.946

 Intimo a parte requerente por meio de seu representante legal, para que 

se manifeste, tendo em vista o teor do r. acórdão trasladado para este 

processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60780 Nr: 990-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

proposta por VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebida a inicial (ref. 19), foi determinada a citação do requerido.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

24.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 28.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais, declaro o feito saneado.

No mais, considerando que a parte autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como que em sede de contestação a requerida pleiteou 

pelo depoimento pessoal da requerente, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 17 horas, devendo as 

partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo comparecerem ao ato acompanhadas de 

suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58091 Nr: 1278-61.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APARECIDO DE LIMA & CIA LTDA, ANGELO 

APARECIDO DE LIMA, SONIA MARIA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido de inclusão do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE se deu antes da citação dos 

executados (ref. 17), defiro o pedido e autorizo a sua inclusão no polo 

ativo da presente ação.

No mais, ante o pedido de designação de hasta pública para alienação do 

bem imóvel penhorado (ref. 45), determino que o Gestor Geral certifique 

se há leiloeiro público cadastrado neste Juízo.

Após, conclusos para deliberações.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 2340-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 (...) .Designo a data de 28 de fevereiro de 2019, às 15 horas, para a 

audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, 

sendo que o denunciado será interrogado ao término da instrução, depois 

de inquiridas todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo 

Diploma Legal, para que lhe seja possibilitada o efetivo exercício de 

autodefesa.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o defensor constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, 

determino a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-59.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILOMAR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07 de 

novembro de 2018 às 16 horas, que realizar-se-á na sala de audiências 

de conciliação deste Juízo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 1889-48.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência da defesa da oitiva da testemunha 

Terezinha (fls. 47).
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No mais, tendo em vista que o acusado não foi localizado para ser 

intimado da audiência de instrução, consoante certidão de fls. 83-v, bem 

como que o causídico constituído por esse, informou que não sabe seu 

endereço atual (fls. 87/88), nos termos do art. 367, do Código de Processo 

Penal, determino o prosseguimento do processo sem a presença do réu.

Considerando que a defesa do denunciado insistiu na oitiva da testemunha 

Marcelo dos Passos (fls. 87), bem como que se comprometeu a trazer a 

referida testemunha na audiência de instrução, independentemente de 

intimação pelo Juízo, designo o dia 13 de dezembro de 2018, às 13 horas 

e 30 minutos para a audiência em continuação.

Intime-se o advogado constituído do réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2018/DF

O DR. VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE BRASNORTE – MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS NA FORMA DA LEI,

CONSIDERANDO o contido no artigo 701, XVIII, bem como o contido no 

artigo 482, VI, ambos da CNGC, os quais possibilitam o impulsionamento de 

feitos que dependam de atos meramente ordinatórios;

CONSIDERANDO a o quadro insuficiente de servidores, bem como a 

necessidade de se imprimir maior celeridade nos trabalhos;

CONSIDERANDO a grande carga de processos conclusos, quadro este 

agravado com o acumulo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, por 

este Magistrado;

CONSIDERANDO o oficio circular nº 6497/2018/CICRI – POLITEC – 

POLITEC, o qual informa quais os dados necessários para a alimentação 

do sistema de identificação criminal;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que nos casos onde para devida intimação das 

partes ou de terceiros for necessária à expedição de Carta Precatória, 

essa seja expedida de oficio pela Vara Única, sem a necessidade de 

conclusão do processo;

Art. 2º - DETERMINAR que o Senhor Gestor promova de Oficio a 

expedição de Editais de Citação ou Intimação, quando já conste nos autos 

a informação de que a parte encontra-se em local incerto e não sabido, ou 

quando após tentativa infrutífera de intimação a Fazenda Publica ou o 

Ministério Publico assim solicitem, exceto quando se tratar de processo 

penal;

Art. 3º - DETERMINAR que o Senhor Gestor promova de Oficio o 

arquivamento provisório dos processos em que haja determinação de 

suspenção do feito por prazo superior a 60 (Sessenta) dias ;

Art. 4º - DETERMINAR que o Senhor Gestor cumpra de oficio os pedidos 

de Suspenção de Execuções Fiscais, desde que de acordo com o artigo 

40 da Lei 6830/80;

Art. 5º - DETERMINAR que as cartas precatórias que independerem de 

manifestação deste Juízo, após distribuídas, sejam encaminhadas 

diretamente a Vara Única, a qual de Oficio dará cumprimento aos atos 

deprecados, e após cumpridos os atos promoverá a devolução da mesma, 

acaso seja constatada qualquer irregularidade na missiva a Vara Única 

deverá de pronto encaminhar oficio ao Juízo Deprecante, para que sane a 

irregularidade no prazo 30 (trinta) dias, em não havendo resposta do Juízo 

deprecante no prazo assinalado, devolva-se a referida missiva;

Art. 6º - DETERMINAR ao cartório distribuidor que no ato da distribuição de 

cartas precatórias, certifique a inexistência de duplicidade da missiva, 

antes de distribuir a mesma, juntando tal certidão a deprecata.

Art. 7º - DETERMINAR que no ato da distribuição de processos sejam 

cadastrados e conferidos os seguintes dados das partes: nome, filiação, 

data de nascimento, naturalidade, CPF, RG, endereço, sendo que a falta 

de qualquer destes dados devera ser certificada no ato da distribuição de 

todos os processos.

Art. 8º - DETERMINAR que o Senhor Gestor Geral ao receber documentos, 

cuja à finalidade seja a ciência ou a determinação de providências por 

terceiros, encaminhe de oficio os mesmos, dando apenas ciência dos 

documentos ao Magistrado Diretor do Foro;

Publique-se, registre-se, cientifique-se e cumpra-se, remetendo cópias ao 

Conselho da Magistratura do e. Tribunal de Justiça e à e. Corregedoria 

Geral da Justiça.

Brasnorte – MT, 05 de outubro de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 9-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODAYANE PAIMY TSIKTSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 608-84.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência do Magistrado na Comarca nesta data, REDESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para a data de 26 de novembro de 

2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo, o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, que são 

comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO 

(ADVOGADO(A))

FABISON MIRANDA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000191-12.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABISON MIRANDA CARDOSO Endereço: AV. JÚLIO CAMPO, S/N, 

s/n, TRABALHA NA PROMOTORIA, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Endereço: AGF BOSQUE DA SAÚDE, 2000, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2000, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-975 FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 09/11/2018 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 31/2018-DF

A Doutor a Thatiana dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 682/2016-PRES , de 

02/12/2016, sobre a doc umentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO que a servidora Rosana Aparecida Berto Cavalcante da 

Silva, matrícula 11556, (Técnica Judiciária) PTJ, designada Gestor a 

Judiciári a, estará afastada de suas funções por motivo usufruto de 

compensatórias , no período de 08/10/2018 a 11/10/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor RAFAEL RIBEIRO, matrícula n.32646, Analista 

Judiciário (cargo efetivo) Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Judiciário, no período de no período de 08/10/2018 a 11/10 /2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 8 de outubro de 2018

 Thatiana dos Santos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 2073-91.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINER DOWICH, DARVIN IVAN HOUKLEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - OAB:6703, DARI 

LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Cuiabá/MT, via malote digital, 

devendo os advogados dos réus acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 2073-91.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINER DOWICH, DARVIN IVAN HOUKLEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - OAB:6703, DARI 

LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo os advogados dos réus acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104976 Nr: 2330-48.2018.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUI SAVARIS, RAFAEL SCHEMINSKI 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da 

prisão preventiva do réu JEAN LUI SAVARIS. 2. Intimem-se.3. Ciência ao 

Ministério Público.4. Translade-se cópia desta decisão para a ação penal 

nº 2652-68.2018.811.0101 (código 105624).5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97129 Nr: 1848-37.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FERREIRA BRODA, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI PAULINA DA SILVEIRA RODRIGUES, 

LOURIDES RODRIGUES PAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 No termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/DF, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora de que o pedido 

de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação 

do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, quando 

lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado 

para esse processo deseja emitir sua Guia" o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83488 Nr: 720-84.2014.811.0101

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDO, JRG, JGMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

1. Ante a renúncia de fl. 82, revogo a nomeação de fl. 76 e NOMEIO como 

curadora especial a Dra. Tania Mara Rosa Finger.

Intime-a.

2. Apresentada defesa, voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104745 Nr: 2210-05.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRE LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16.233

 Autos Virtuais (Id. 104745)

Carta Precatória

Requerente: Ministério Público

 Requeridos: FELIPI ANDRE LESSA PIRES E OUTRO

Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício nº 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 14:30 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89222 Nr: 6204-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SASSI, VALDERYS ELOY 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 Autos Virtuais (Id. 89222)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: ANTÔNIO SASSI E OUTRO

Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício nº 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 10:15 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100692 Nr: 239-82.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO SCHONARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE MARQUES 

RODRIGUES - OAB:20653/O

 Autos Virtuais (Id. 100692)

Carta Precatória

Autor: Ministério Público

 Denunciado: ELEANDRO SCHONARTH

Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício nº 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 11:00 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100776 Nr: 276-12.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ZANCAN - 

OAB:21953/O

 Autos Virtuais (Id. 100776)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: HELIO RIBEIRO

Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício n° 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 10:30 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

5. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92394 Nr: 1960-40.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ PERUZZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Autos Virtuais (Id. 92394)

Termo Circunstanciado

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autor do Fato: GILMAR JOSÉ PERUZZOLO

Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício nº 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 09:00 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 100790 Nr: 290-93.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA VIADROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 Autos Virtuais (Id. 100790)

Termo Circunstanciado

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Autora do Fato: CLEUZA VIADROSKI

 Vistos.

1. Considerando a ausência do Promotor de Justiça, conforme ofício nº 

316/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 09:45 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o advogado, por DJE.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 63/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor estará 

afastada de suas funções, para tratamento de saúde, a partir de 02 de 

outubro de 2018, por um período de 10 (dez) dias;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, durante o período de afastamento da referida 

servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Central de 

Distribuição, no período compreendido entre 04 à 12 de outubro de 2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 04 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 1835-94.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:OAB/MT 14933/B

 Vistos etc.

Considerando que o réu comprovou possuir residência fixa na Comarca 

de Juína-MT, DEFIRO o pedido da defesa, autorizando o cumprimento 

naquela localidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Juína com o fito 

de deprecar ao Juízo local a fiscalização do cumprimento das medidas 

cautelares fixadas à Ref. 99.

Ademais, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que requeira o 

que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33915 Nr: 2206-39.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Esterlina Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

decisão de fl.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90648 Nr: 3126-27.2018.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONCEDO as benesses da assistência judiciária gratuita à inventariante.

DEFIRO a abertura do inventário.

NOMEIO SIRLENE INEZ LACERDA LOURENÇO como inventariante.

INTIME-SE a inventariante para prestar, dentro de cinco dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, 

tomando-se por termo.

CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas, 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36813 Nr: 225-04.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Boritza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental e pericial acostada aos 

autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 641 de 802



“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62376 Nr: 1446-17.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irondno Crespim Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 121-v, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito em 05 dias, 

sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62750 Nr: 137-24.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Traspadini Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 119-v, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito em 05 dias, 

sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60203 Nr: 2690-49.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60630 Nr: 2968-50.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Rody Martins Bezerra Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60156 Nr: 2666-21.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 642 de 802



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 2837-75.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Reinhoz Gude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41831 Nr: 2199-42.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maury Licidorio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60243 Nr: 2719-02.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberg Luiz de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 
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moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 2924-31.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60060 Nr: 2588-27.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 2084-21.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Carneiro Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 
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cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78526 Nr: 1482-83.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAA, BAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75505 Nr: 2734-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFC, PFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75501 Nr: 2732-88.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFC, PFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que emita parece sobre o 

acordo entabulado pelas partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73338 Nr: 1459-74.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73263 Nr: 1403-41.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 1279-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SILVÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual da parte 

executada.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 687-14.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Henrique Lopes 

Santos - OAB:5051/RO

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que emita parecer quanto 

ao acordo entabulado pelas partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 679-37.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 377-08.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG, OHRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta sob o rito do art. 911 c.c. art. 

528, § 3º, ambos do CPC, cuja lei prevê a possibilidade de prisão civil do 

devedor.

Devidamente citada/intimada para pagar a dívida, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, a parte executada quedou-se 

inerte

Na forma do art. 528, § 3º, se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão civil pelo prazo 

de 01 (um) a 03 (três) meses.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

decretação da prisão civil do devedor de alimentos (fls. 34).

Cumpre mencionar, ainda, que a presente ação foi instruída nos moldes do 

art. 528, § 7º, do CPC, isto é, a parte exequente cobra nos autos em 

testilha o débito alimentar que compreende até as 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.

Nesta senda, a medida a se impor é a decretação da prisão civil da parte 

executada, uma vez que esta não pagou a dívida e nem apresentou 

justificativa plausível para tanto.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 528, § 3º, do CPC, DECRETO a 

prisão civil de JONAS ANTONIO MENEGAT pelo prazo de 01 (um) mês ou 

até que efetue o pagamento.

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil em desfavor da parte executada.

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor da sentença, obedecendo-se ao 

preceito do art. 517, § 2º, do CPC, para fins de protesto – art. 528, § 1º, do 

CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68673 Nr: 1321-44.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS, GSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE/INTIME-SE o executado no endereço indicado às fls. 28/29.

Sem prejuízo da providência adrede determinada, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo para que seja inserido 

no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67492 Nr: 486-56.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSV, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 380-94.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLSC, ZdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando teor de certidão de fls. 64, ACOLHO a renúncia à nomeação 

requerida pelo advogado dativo que atuou no feito, arbitrando seus 

honorários em dois URH.

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Prosseguindo com o feito, DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67215 Nr: 360-06.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGC, RSAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66683 Nr: 31-91.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDC, SCRP, ICRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando teor de certidão de fls. 67, ACOLHO a renúncia à nomeação 

requerida pelo advogado dativo que atuou no feito, arbitrando seus 

honorários em dois URH.

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Prosseguindo-se com o feito, CITE-SE o executado no endereço declinado 

pela parte exequente às fls. 79/80.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66788 Nr: 99-41.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFR, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 646 de 802



CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72182 Nr: 852-61.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elder Vinicius Pereira dos 

Santos - OAB:20.936

 Vistos etc.

REITERO decisão de fls. 65, uma vez que a parte exequente não a 

atendeu.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 33/2018/C.A

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que determina a Recomendação n° 37 de 15 de agosto 

de 2011 e 46 de 17 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de 

Justiça;

CONSIDERANDO o numero expressivo de documentos e processos 

existentes no arquivo;

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o Magistrado Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. 

Juiz substituto como Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação 

e Documentos, e os servidores Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, 

Gestora Geral , matricula 11704, como Presidente, Angela Freese Navarini 

Guerra, matricula 32632, Gestora Judiciária, membro e Jose Jorge da 

Silva, matricula 34188, Técnico Judiciário, membro.

Artigo 2º. A Comissão deverá fazer a seleção dos processos para 

descarte com base na Tabela de Temporalidade do Conselho Nacional de 

Justiça.

Artigo 3º. Devera ainda elaborar a lista dos processos aptos ao descarte, 

bem como expedir o Edital para as devidas publicações constantes na 

Recomendação nº. 37 de 15 de agosto de 2011 e 46 de 17 de dezembro 

de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Artigo 4°. Após a publicação do Edital e decorrido o prazo estipulado na 

Recomendação n°.37 de 15 de agosto de 2011, do Conselho Nacional, ou 

seja, 45 dias, e não havendo nenhuma manifestação de qualquer parte, a 

mesma Comissão deverá proceder ao descarte dos processos 

relacionados, observando os critérios de responsabilidade social e de 

preservação ambiental, observando que a Comissão deverá acompanhar 

a picotagem dos processos para ter certeza de desfragmentação de 

todos os documentos.

Remeta-se as cópias da presente á Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, ao Representante do Ministério Público e ao 

Presidente da Seccional da OAB, afixe-se cópia no átrio do Fórum, para 

conhecimento público. Cotriguaçu/MT, 08 de outubro 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva. Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 34/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n°. 099 de 11 de setembro de 1995, que 

cria o Dia da Reforma da Igreja Luterana, a qual institui o dia 31 de outubro 

como feriado municipal.

RESOLVE:

Art. 1°- SUSPENDER o expediente do fórum Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 31 de outubro de 2018, em comemoração ao dia da 

Reforma da Igreja Luterana.

Art. 2°- PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 31 de outubro de 2018 para o primeiro dia útil 

subsequente.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública e à subseção da OAB.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva. Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30994 Nr: 543-39.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS CORREIA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de INÊS CORREIA DE 

MELLO, [...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: INÊS 

CORREIA DE MELLO; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: 19/03/2016 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: 

benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26376 Nr: 1735-12.2005.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES IVETE ADRIA STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 476-69.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA APARECIDA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 16458 Nr: 9-03.2005.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS LORENSINI 

- OAB:6250/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31125 Nr: 553-83.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.IV DISPOSIÇÕES FINAISEm 

atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. 

Não obstante, concedida a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA 

NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da Fazenda 

Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região.Publicar. Intimar.Transitada em 

julgado, após certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. 

Cumprir. Tópico síntese do julgado à não havendo condenação da 

Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28366 Nr: 1294-94.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HIDALGO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - PROC. FEDERAL - OAB:5.319 OAB/MT

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 549-46.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 499-49.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFERE-SE o pedido para retirada dos documentos originais 

anteriormente juntados.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83717 Nr: 3316-08.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que a parte-autora atribuiu incorretamente o valor de R$927,00 

à causa, já que pleiteia o valor mensal de R$954,00 (um salário mínimo 

vigente) a título de pensão alimentícia e nos termos do artigo 292, inciso III, 

do CPC, na “ação de alimentos”, o valor da causa será a soma de 12 

prestações mensais pedidas pelo autor.

Aliado a isso, a parte-autora informou que foram adquiridos bens móveis 

na constância do relacionamento, todavia não os pormenorizou, tampouco 

indicou seus valores, sendo tal providência de extrema importância.

Ainda, o inciso VI do artigo 292 do CPC prevê que na ação em que há 

cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos os pedidos.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. Indicar e valorar corretamente os bens adquiridos pelo casal na 

constância da relação;

2. Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, III e VI, todos do CPC).

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68753 Nr: 676-03.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTÉRIO BATISTA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 1154-60.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON BIRCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35712 Nr: 564-10.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CORDEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, Mirian Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFERE-SE o pedido para retirada dos documentos originais 

anteriormente juntados.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30333 Nr: 1299-82.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA RODRIGUES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Ausentes as partes, preclusa a produção de provas.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31126 Nr: 554-68.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO RIBEIRO ( Falecido), VERA 

ANGELINA CASARIN RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.IV DISPOSIÇÕES FINAISEm 

atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. 

Não obstante, concedida a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA 

NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da Fazenda 

Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região.Publicar. Intimar.Transitada em 

julgado, após certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. 

Cumprir. Tópico síntese do julgado à não havendo condenação da 

Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32930 Nr: 1093-97.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder aposentadoria por invalidez em favor de 

CLAUDEMIRO CÂNDIDO DE SOUZA, no valor de 50% (cinquenta por 

cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), [...] Tópico síntese 

do julgado à a) nome do segurado: CLAUDEMIRO CÂNDIDO DE SOUZA; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

50% do salário mínimo (segurado especial); d) data de início do benefício – 

DIB: (conforme indicado no Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: 50% 

do salário mínimo vigente à época de cada vencimento; f) data do início do 

pagamento: após trânsito em julgado; g) prazo mínimo para cumprimento 

da presente decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 06 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 696-62.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GRACIANO CARVALHO - Vulgo "Tobata"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada ajuizada por ANTONIO GRACIANO 

CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

pleiteando benefício previdenciário.

Juntou-se petição (parte-autora) pleiteando a extinção do processo deste 

processo, já que existente processo outro com trânsito em julgado.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 No tocante à coisa julgada, verificou-se a de processo outro, o qual conta 

com sentença resolutiva de mérito e com trânsito em julgado.

Por isso, conclui-se que este processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro art. 485, V (coisa julgada), do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios (estes fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa).

 Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 06 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 151-89.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

Embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

Executada, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a embargada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.ATUALIZAR A CAPA DOS AUTOS (quanto ao polo 

ativo, inserindo o nome da pessoa ora habilitada, no nome de quem deve 

ser expedido o RPV/Precatório);2.Transitada em julgado, TRASLADAR 

cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região, atentando-se ao valor indicado pela embargante;b.Após Expedir 

RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para 

liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo;3.Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;4.Havendo 

requerimento, conclusos;5.Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 06 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 1093-24.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

Embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

Executada, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a embargada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.ATUALIZAR A CAPA DOS AUTOS (quanto ao polo 

ativo, inserindo o nome da pessoa ora habilitada, no nome de quem deve 

ser expedido o RPV/Precatório);2.Transitada em julgado, TRASLADAR 

cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região, atentando-se ao valor indicado pela embargante;b.Após Expedir 

RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para 

liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo;3.Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;4.Havendo 

requerimento, conclusos;5.Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 06 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 3561-53.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE KOHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I RELATÓRIO
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Trata-se de Petição intitulada “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL” ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA contra MARILENE KOHLER, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial, documentos.

 Em petição (ref. 14), o exequente requereu a extinção do feito pelo 

pagamento integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

É, ao que parece, o necessário a ser relatado.

II DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação (fls. 86), 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, nos termos do artigo 

90 do CPC.

III DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60150 Nr: 1063-91.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, DANIELI FELBER - OAB:10623/O, JOBÉ 

BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Atendido o quanto decidido pelo STF no RE 631.240/MG (requerimento 

administrativo), deve a marcha processual ser retomada.

 Assim, à SECRETARIA:

1. VIRTUALIZAR os autos;

2. INTIMAR o INSS para contestar a Inicial, isso no prazo de 30 dias (arts. 

335 e 183, ambos do CPC), consignando expressamente a advertência a 

que se refere o art. 344 do CPC;

3. HAVENDO contestação, INTIMAR a parte-autora para impugnação;

4. NÃO havendo contestação ou após manifestação da parte autora (ou 

decurso de prazo sem ela), conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 3030-30.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para complementar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça, uma vez que o valor 

depositado não corresponde ao endereço indicado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 763-61.2013.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MALOVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, selma pinto de arruda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Quanto à tutela antecipada novamente pleiteada, verifica-se que há 

discussão em torno da atividade laboral desempenhada quando do 

acidente (se pedreiro ou agricultor), o que interfere na condição de 

segurado, já que não há notícia de vinculação neste sentido quando do 

acidente (2003).

Assim, não havendo cenário tendente a concluir pela inequívoca situação 

de verossimilhança, indefere-se a concessão pretendida.

Seguindo-se, DESIGNA-SE audiência para o dia 14/12/2018, às 18h30min.

Ante o exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 1003-45.2016.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON CRISTIANO GERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 63, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34082 Nr: 502-04.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VITA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o interesse da parte-autora em ver respondidos 

especificamente os quesitos suscitados, verifica-se do Laudo que os 

quesitos por ela levantados foram respondidos (alguns com "prejudicado", 

exatamente por se ligarem a respostas anteriores).

Assim, não se vê violação ao contraditório neste caso.

Portanto, INDEFERE-SE o pleito da parte-autora acerca de nova realização 

de Exame.

Então:

1.INTIMAR a parte-autora para especificar provas;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1451-28.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA, 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 
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OAB:13427/O, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

Embora se saiba que a prática indica que a intimação da parte se dá após 

a intimação do perito, entende-se que o fato de ser analfabeto impõe a 

necessidade de intimar a advogada.

Assim, à SECRETARIA:

1.EXPEDIR novo mandado, DEVENDO o Oficial de Justiça informar na 

Certidão que explicou para a parte a data da perícia;

2.Após a indicação da data, INTIMAR a advogada sobre a data;

3.No mais, manter a tramitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34172 Nr: 591-27.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGE ERICA FALLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

Ainda impossível a continuidade da marcha "normal" (realização de 

audiência/julgamento), pois a notícia do INSS é de que a pensão por morte 

instituída é referente a óbito do esposo da requerente, não do filho, como 

disse a parte-autora.

Por isso:

1.INTIMAR a parte-autora para que explique a incongruência, requerendo o 

que entender devido. PRAZO de 15 dias;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63140 Nr: 13032-51.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV CONCLUSÃO. DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do 

CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

29/11/2018, às 15h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), e também o 

interrogatório. Por fim, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Precatórias para as 

oitivas de Ana Ferreira, Diva, Luiz Carlos e Luiz Soares, conforme 

documentos juntados;2.A RÉ DEVE SER INTIMADA TANTO NO ENDEREÇO 

ORA JUNTADO QUANTO NO DA CITAÇÃO (se não coincidentes), a qual 

se deu na fl. 4915v (volume XXV);3.Havendo testemunhas residentes fora 

dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, ré e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);Ciência ao Ministério Público.Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  M A N D A D O / P R E C A T Ó R I A / O F Í C I O . I n t i m a r . 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 23043 Nr: 123-73.2004.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVO SANTO BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ÂNGELO E SOUSA - 

OAB:28.357/PR, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do 

CPC.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).No mais, por 

ter havido indicação de prova pretendida (prova testemunhal – fl. 726-v e 

depoimento pessoal do requerido – fl. 731), de rigor a designação de 

audiência.Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 03.12.2018, às 

15h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA:1.INTIMAR 

PESSOALMENTE o requerido, isso para fins de depoimento pessoal (pleito 

do Ministério Público);2.INTIMAR as testemunhas de fl. 726-v para que 

compareçam à audiência, valendo-se dos endereços lá indicados;3.DAR 

CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência.Nos 

termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e 

local da audiênciaIntimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34511 Nr: 930-83.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RUSCHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando a realização da oitiva da testemunha Alex Soares da Silva 

(testemunha do requerido) e da testemunha “Tenente Arides” (testemunha 

do autor), encerrada a fase instrutória, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, sucessivamente, para que apresentem alegações 

finais;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61353 Nr: 1090-40.2012.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFB, CSFDC, ACFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CONSIDERAR decretada a revelia do 

requerido Claudemar de Castro, sendo desnecessária, a partir de agora, a 

intimação dele para os ulteriores atos processuais2.INTIMAR a 

parte-autora para a referida audiência;3.CIENTIFICAR o Ministério Público 

para comparecer ao ato;4.Caso haja indicação de testemunha a ser 

ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o 

pagamento da diligência a cargo de quem requerer;5.CONSIGNE-SE que, 

nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28456 Nr: 1415-25.2006.811.0099
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAWLOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FLORES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação ou, se for o caso, especificar provas que 

pretende produzir /requerer o que entende de direito, conforme despacho 

de fls. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 478-34.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar, 

requerendo o que de direito, conforme despacho de fls. 52/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61207 Nr: 939-74.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVR, YVRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de fls. 68 requerendo o que entender de direito.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38273 Nr: 673-83.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, por intermédio de 

seus procuradores, para que no prazo legal se manifestem acerca da 

certidão de ref.384.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 49394 Nr: 1961-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Ligia de Lima Gomes - 

OAB:49810

 3. Ante o exposto DECLARO remidos 109 (cento e nove) dias da pena do 

recuperando WENDELL VIEIRA GOMES.4. Assim, elabore-se novo cálculo 

de pena e intimem-se as partes para manifestarem-se.5. Após, tornem os 

autos conclusos para análise do pedido de progressão de regime.6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. Cumpra-se.Dom 

Aquino-MT, 28 de setembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, solidária com o 

conjunto probatório neles existente JULGO PROCEDENTE a denúncia, a fim 

de CONDENAR o acusado NELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “GAUCHO” 

pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, 

ambos do Código Penal.Atenta às diretrizes de comando dos art. 59 e 68 

do Código Penal passo a dosar as penas que serão aplicadas.A pena 

prevista para este crime é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.(...) 

Não existem causas de diminuição de pena.Com acima já sustentado, há 

incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso, II, do Código 

Penal, em virtude de o acusado ser padrasto da vítima, a qual determina o 

aumento de metade da pena até então fixada, razão pela qual a pena 

anteriormente fixada passará para 12 (doze) anos de reclusão.Assim, não 

havendo outras causas de aumento ou de diminuição da pena a serem 

consideradas, fixo em definitivo a pena no importe de 12 (doze) anos de 

reclusão.No mais, de acordo com as diretrizes do artigo 33, § 2º, alínea 

“a”, do Código Penal determino que o regime de cumprimento de pena deve 

ser o inicialmente fechado.No mais, o Réu não tem direito à substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos previstas no art. 43 a 

46, do Código Penal, porque o montante da pena aplicada ultrapassou o 

limite máximo estabelecido para tal finalidade. (...)r.Determino que, após o 

trânsito em julgado: a) seja lançado o nome do réu no rol dos culpados 

(artigos 5º, LVII, CF e 393, II, CPP); b) seja expedido ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, cientificando-o da suspensão 

dos direitos políticos do acusado, até o cumprimento ou extinção da pena 

(Súmula 9 do TSE), conforme determinação constitucional (artigo 15, III, 

CF), por ser efeito automático e inafastável da presente 

condenação(...)Oficie-se ao INI, ao IEI (Instituto Estadual de Identificação) e 

à Delegacia de origem.Intime-se o denunciado, pessoalmente e na pessoa 

de seu procurador.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48923 Nr: 1734-08.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Girlene Luzia Durado Garcia - OAB:23995/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 “ZULEIDE PEREIRA PINTO, propôs a presente Ação de Aposentadoria 

Rural Por Idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, requerendo o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado (a) obrigatório (a), como 

rurícola. Alega, em síntese, que é segurada necessária da Previdência 

como trabalhadora rural para subsistência da família, eis que sempre 

exerceu suas atividades na agricultura ajudando seu convivente que 

exerce atividade como trabalhador rural, e que nos 15 anos anteriores 

desempenham atividades em regime de economia familiar. Assim, requer a 

sua aposentadoria por idade, para receber o quantum relativo a 01 (um) 

salário mínimo a que teria direito, e como fundamento ao seu pleito, cita os 

artigos 195 § 8º da Constituição Federal, c/c artigo 143 da Lei 8.213/91. 

Com a inicial vieram documentos pessoais, certidão de nascimento do filho 
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do casal, comprovante de endereço, carteira de trabalho do convivente da 

requerente, escritura de terra, comunicação de indeferimento 

administrativo, entre outros. Recebida a inicial e deferido os benefícios da 

justiça gratuita em favor do requerente (Ref. 4). Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação (Ref. 11), alegando, em suma, 

que parte autora não preenche os requisitos necessários para o 

deferimento do benefício pleiteado. Houve impugnação à contestação em 

Ref. 15. Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data, 

foram inquiridas as testemunhas arroladas pela autora. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Cinge-se a controvérsia basicamente 

na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes da 

Lei 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural 

deva comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham 

exercendo a atividade rural sem verter contribuições ao sistema, 

concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria por idade, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, independentemente de contribuição, 

bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, em número de 

meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei exige a carência 

mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 

8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 

(sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu art. 

201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, 

sendo para o trabalhador homem 65 (sessenta e cinco) anos e para a 

mulher 60 (sessenta) anos, reduzindo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos, bem como para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade com a Constituição Federal, repete a norma acima em 

comento, fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu 

artigo 48, § 2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a requerente 

preenche o requisito da idade, já que contava na data da propositura da 

ação com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, conforme documento 

acostado à inicial. Passo à análise da segunda exigência, qual seja, se à 

data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia ser 

caracterizada sua qualidade de segurada especial em regime de economia 

familiar. Para o ano de 2015 exige-se tempo de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, correspondente a 180 meses (quinze anos), nos 

termos do artigo 142 da Lei n.º 8.213/91. No caso concreto, observo que a 

parte autora ZULEIDE PREIRA PINTO, juntou como documentação relevante 

para fins de constituir o início de prova material a certidão de nascimento 

de seu filho com seu convivente, onde desde meados de 1999 demonstra 

que a família exercia atividade rurícola, ademais a carteira de trabalho do 

amásio consta cópia dos documentos atrelados nos autos demonstra que 

o exercício nas lides rurais nos anos de 2002, 2005, 2008, 2013, ainda 

que de forma descontínua, eis que na certeira de trabalho consta 

“estabelecimento agropecuária”, condição essa extensível à companheira. 

Desta forma, considero hábeis os documentos acostados para comprovar 

o início de prova material. É necessário fazer uma observação quanto ao 

significado do termo início de prova material de exercício de atividade rural. 

Ressalto que, quando a legislação exige início de prova material da 

atividade rural, não se confunde com prova material que demonstre 

quando a atividade rural se iniciou. Com efeito, embora possa coincidir, a 

lei não exige que a requerente prove quando iniciou a sua atividade rural, 

mediante prova documental. Exige que haja um início de prova material 

quanto ao exercício de atividade rural. E este início a autora apresentou, 

nos termos dos documentos discriminados acima. Ainda, em audiência, a 

testemunha Ananias Rodrigues da Cruz afirma que conhece a requerente 

há uns 15 anos, que a requerente planta para subsistência, e não possui 

maquinários, que a requerente sempre trabalhou sempre exerceu 

atividade rurícola ajudando seu convivente nas lides rurais. A testemunha 

Maria Rosa dos Santos afirma que conhece a requerente uns 10 anos, 

que a requerente e seu esposo que plantam mandioca, feijão, que não 

possuem outro tipo de renda, que vendem o que plantam para comprar 

remédio, que desconhece que a requerente tenha exercido outra atividade 

a não ser rurícola. Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a 

comprovação do labor rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos expressamente previstos, haja vista as dificuldades enfrentadas 

pelos trabalhadores rurais para constituir prova material (Precedentes do 

STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 

550, e REsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 

02.03.2005, p. 185). Ademais, além do requisito da idade, deve-se 

comprovar também a qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes, requisito este que foi comprovado através do 

depoimento das testemunhas em juízo, motivo suficiente para obtenção do 

beneficio pleiteado pela requerente. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder a parte autora o beneficio previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, no valor de 01 

(um) salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data 

do indeferimento administrativo, (DIB em 02.02.2017) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 20.07.2018). CONDENO o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o data do 

indeferimento administrativo até a data desta sentença. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, no percentual de 1% ao mês, até a entrada 

em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão 

a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que 

esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e 

com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças 

em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. Sai 

a parte intimada para efeitos recursais, intime-se o INSS. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49764 Nr: 2058-95.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vandir Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Girlene Luzia Durado Garcia - OAB:23995/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 “Considerando a justificativa apresentada pela autora, defiro a 

substituição da testemunha. JOSÉ VANDIR FILHO, propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural Por Idade em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

requerendo o reconhecimento da sua qualidade de segurado (a) 
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obrigatório (a), como rurícola. Alega, em síntese, que é segurado 

necessário da Previdência como trabalhador rural para subsistência da 

família, eis que sempre exerceu suas atividades na agricultura, como 

trabalhador rural, e que nos 15 anos anteriores desempenhou atividades 

em regime de economia familiar. Assim, requer a sua aposentadoria por 

idade, para receber o quantum relativo a 01 (um) salário mínimo a que teria 

direito, e como fundamento ao seu pleito, cita os artigos 195 § 8º da 

Constituição Federal, c/c artigo 143 da Lei 8.213/91. Com a inicial vieram 

documentos pessoais, certidão de casamento, comprovante de endereço, 

carteira de trabalho, comunicação de indeferimento administrativo, entre 

outros. Recebida a inicial e deferido os benefícios da justiça gratuita em 

favor do requerente (Ref. 4). Devidamente citada, a Autarquia Federal 

apresentou contestação (Ref. 11), alegando, em suma, que parte autora 

não preenche os requisitos necessários para o deferimento do benefício 

pleiteado. Houve impugnação à contestação em Ref. 14. Em audiência de 

instrução e julgamento realizada nesta data, foram inquiridas as 

testemunhas arroladas pelo autor. É o relato do essencial. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do 

alegado exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 8.213/91. Assim, 

diante do pedido manejado pelo requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o 

recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 

atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas 

comprovar o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à 

carência para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de 

contribuições mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e 

idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) 

anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, 

a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu art. 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para o 

trabalhador homem 65 (sessenta e cinco) anos e para a mulher 60 

(sessenta) anos, reduzindo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos, bem como para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade com a Constituição Federal, repete a norma acima em 

comento, fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu 

artigo 48, § 2º. Analisando o caso dos autos, verifico que o requerente 

preenche o requisito da idade, já que contava na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme documento 

acostado à inicial. Passo à análise da segunda exigência, qual seja, se à 

data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia ser 

caracterizada sua qualidade de segurado especial em regime de economia 

familiar. Para o ano de 2015 exige-se tempo de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, correspondente a 180 meses (quinze anos), nos 

termos do artigo 142 da Lei n.º 8.213/91. No caso concreto, observo que a 

parte autora JOSÉ VANDIR FILHO, juntou como documentação relevante 

para fins de constituir o início de prova material sua certidão de casamento 

onde desde meados de 1978 sua profissão já constava como 

“pecuarista”, ademais a carteira de trabalho constada nossa autos o 

requerente exercia atividade rural nos anos de 1993, 1994, 2006, 2008, 

ainda que de forma descontínua. Desta forma, considero hábeis os 

documentos acostados para comprovar o início de prova material. É 

necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início de 

prova material de exercício de atividade rural. Ressalto que, quando a 

legislação exige início de prova material da atividade rural, não se 

confunde com prova material que demonstre quando a atividade rural se 

iniciou. Com efeito, embora possa coincidir, a lei não exige que o 

requerente prove quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova 

documental. Exige que haja um início de prova material quanto ao exercício 

de atividade rural. E este início o autor apresentou, nos termos dos 

documentos discriminados acima. Ainda, em audiência, a testemunha 

Crezino Soares de Amorim afirma que conhece o requerente há 

aproximadamente 21 anos; que o requerente vive de diárias, planta roça, 

cria galinhas para seu consumo; que sua esposa ajuda no serviço rural; 

que sempre trabalhou na fazenda no senhor Cezar Gallis fazendo diárias, 

sempre na lide rural; que desconhece outra atividade exercida pelo 

requerente a não ser rurícola. A testemunha João Teodoro de Borba conta 

que conhece o requerente há mais de 20 anos; que o requerente exerceu 

atividade rural para várias pessoas inclusive para a testemunha; que o 

autor plantava feijão, mandioca; que o requerente fez diárias em fazendas 

do Sr. Junqueira entre outros; que desconhece outra atividade exercida 

pelo requerente a não ser rurícola. Vale lembrar que o rol de documentos 

hábeis a comprovação do labor rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é 

meramente exemplificativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos expressamente previstos, haja vista as dificuldades enfrentadas 

pelos trabalhadores rurais para constituir prova material (Precedentes do 

STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 

550, e REsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 

02.03.2005, p. 185). Ademais, além do requisito da idade, deve-se 

comprovar também a qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes, requisito este que foi comprovado através do 

depoimento das testemunhas em juízo, motivo suficiente para obtenção do 

beneficio pleiteado pelo requerente. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder a parte autora o beneficio previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, no valor de 01 

(um) salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data 

do indeferimento administrativo, (DIB em 04.07.2017) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 20.07.2018). CONDENO o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o data do 

indeferimento administrativo até a data desta sentença. Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, no percentual de 1% ao mês, até a entrada 

em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão 

a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que 

esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e 

com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças 

em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim 

em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. Sai 

a parte intimada para efeitos recursais, intime-se o INSS. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44433 Nr: 1894-67.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, MUNICIPIO DE DOM 

AQUINO/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

 “Sendo assim, ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

PRETENSÃO INICIAL para o fim de condenar o requerido JOSAIR 

JEREMIAS LOPES pela prática do ato de improbidade administrativa 

previsto no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.”A presente decisão deve 

ser considerada parte integrante da sentença de ref. 72, devendo 

persistir, no mais, conforme lançada.Por outro lado, considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerido (ref. 80), sabendo que 

não há mais juízo de admissibilidade no Juízo a quo, abra-se VISTA dos 

autos ao Ministério Público para contra-arrazoar no prazo legal e, após, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, constando 

nossas homenagens.Intime-se. Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 05 de outubro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1002-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTA RODRIGUES DE MATOS SILVA, DAVI DE MATOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ante o exposto e também amparado no parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, determinando a retificação 

do registro de nascimento de Davi de Matos Silva, passando a constar seu 

nome como Davi Rodrigues de Matos Silva.EXPEÇA mandado de 

retificação de registro civil ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta Comarca, visando o integral cumprimento da presente 

sentença.Após, com o trânsito, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Intime-se. Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 20 de setembro 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44017 Nr: 1682-46.2016.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA, 

MAYRA RAFAELA MONARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

- OAB:22797/O

 Ante ao exposto, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, 

convertendo o mandado monitório de pleno direito em título executivo 

judicial, correspondente ao valor de R$ 44.537,71 (quarenta e quatro mil, 

quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), corrigidos 

monetariamente e com juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do 

vencimento de cada parcela da dívida, visto que hipótese de mora ex re 

(CC, art. 397, caput), em consonância com o entendimento do STJ (AgInt 

no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018 e EREsp 

1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/04/2014, DJe 08/04/2014), contados até a satisfação do crédito. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, como fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. CONDENO as 

requeridas/embargantes ao pagamento de custas e despesas judiciais, 

bem como honorários de sucumbência que arbitro em 15% do valor 

atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 1º de outubro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51571 Nr: 2906-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdN, AdSF, HdRFD, JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Vistos etc.

Conforme informações do ofício de ref. 266, a família paterna da criança 

João Gabriel irá mudar-se à Primavera do Leste/MT.

Desta forma, considerando o decurso do prazo desde a informação 

relatada, é provável que a mudança de Município já tenha ocorrido.

Portanto, defiro o pedido do Ministério Público de ref. 270 no que tange a 

expedição de carta precatória à Comarca de Primavera do Leste/MT.

Assim, EXPEÇA-SE a referida missiva para continuidade dos 

acompanhamentos com a família paterna de João Gabriel pela Equipe 

Multidisciplinar e Conselho Tutelar pelo prazo de 03 (três) meses.

Por outro lado, em que pese o relato da requerida Andréia que suas filhas 

estão precisando de roupas e remédios para matar piolhos (ref. 243 e 

256), necessário aguardar a resposta do ofício de ref. 263, o qual solicita 

informações do caso ao Coordenador(a) do Lar Recanto Feliz.

Com a resposta do Ofício dê-se visa dos autos ao Ministério Público.

Ademais, considerando que já houve o transcurso de 03 (três) meses 

desde a determinação de ref. 236, após a juntada de todos os relatórios, 

DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56884 Nr: 1856-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

Alberto Luiz Burani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, 

KELLY REJANE RAASCH FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melissa Cezar Milanesi - 

OAB:22.390, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Está nítido que o presente feito não se enquadra em qualquer 

dos incisos do dispositivo, pelo que INDEFIRO o pedido de trâmite do feito 

em segredo de justiça.Por outro lado, considerando o pedido do 

exequente, principal interessado, REVOGO a tutela de urgência 

anteriormente concedida (refs. 8 e 19).Por fim, embora não seja praxe a 

designação de conciliação em execução, considerando o dever do Juiz de 

promover a autocomposição a qualquer tempo (art. 139, inciso V, do CPC), 

DEFIRO o pedido de exequente e DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 27 de novembro de 2018, às 14h.Citem-se os executados para 

comparecem à audiência, nos termos do artigo 334 do 

CPC.Intime-se.RETIRE-SE do sistema APOLO a indicação de que se trata 

de processo urgente em razão de liminar.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 04 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39186 Nr: 1154-46.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz da Silva - OAB:7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Os autos vieram conclusos em razão do pedido do autor de 

reconsideração do despacho que ordenou a remessa dos autos ao TRF 

para reexame necessário, dizendo que o feito deveria ser encaminhado 

ao TJMT em virtude de competência delegada pela CF (ref. 65).Denoto que 

a parte está correta quanto à necessidade de remessa ao TJMT, não 

sendo em razão da competência excepcional delegada pela Constituição à 

Justiça Estadual, mas sim em virtude da lide envolver acidente de 

trabalho.Com efeito, observo que a demanda é ação previdenciária 

fundada em acidente de trabalho, de forma que da análise do artigo 109, 

inciso I, da Constituição e de algumas súmulas vigentes na jurisprudência 

pátria, conclui-se pelo afastamento da competência da Justiça Federal, 

inclusive em segunda instância, como se denota do abaixo citado:...Aliás, 

o presente feito foi inicialmente ajuizado na Justiça Federal, que declinou a 

competência por iguais razões.Desta forma, RETIFICO o despacho de ref. 

54 no que tange ao envio dos autos ao TRF da 1ª Região, DETERMINANDO 

sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 05 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54029 Nr: 524-82.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 n54029Vistos etc.Trata-se de Aposentadoria Rural por Idade interposta 

por JOSÉ ROBERTO ALVES em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos já qualificados nos autos.A inicial foi recebida à ref. 

4.Devidamente citada a requerida apresentou contestação (ref. 11) a qual 

foi certificada a intermpestividade da peça contestatória (ref. 13).Os autos 

vieram conclusos.Eis a síntese do necessário,Fundamento e 

decido.Inicialmente, verifica-sequer requerida apresentou peça fora do 

prazo legal (ref. 13), assim DECRETO SUA REVELIA com espeque no 

artigo 344 do CPC.Contudo, deixo de aplicar o efeito material do instituto, 

visto que se trata de Fazenda Pública. Prosseguindo, verifico que não 

existem questões prévias a serem analisadas.Por outro lado, observo que 

não há outras irregularidades a serem corrigidas.As partes são legítimas e 

estão bem representadas.Os pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual estão presentes.Assim, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Desta forma, designo a data de 23 de 

novembro 2018 às 14h30 para realização da audiência de instrução. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do CPC.As partes deverão promover o comparecimento das 

testemunhas à audiência, independente de intimação, nos termos do art. 

455 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 05 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49220 Nr: 1864-95.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SARDANHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, Samara Dalla Costa Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da 

requerente, condenando a requerida a conceder o auxílio-doença à ela 

pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da realização do laudo pericial 

- 13/12/2017 - (precedente: PREDILEF n.º 200936007023962).Observe-se 

que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de 

mora desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos recursos 

repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios do 

advogado da parte ex adversa em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).Embora tenha sido proferida contra 

a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o teor deste 

“decisum”, esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos 

termos do inciso I, do §3º, do art. 496, do CPC.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Dom Aquino/MT, 29 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 262-06.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDORM, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que pela declaração em cartório da representante das 

exequentes, existe dívida alimentar pendente (ref. 76), encontrando-se 

não especificada, e que os advogados quedaram-se inertes quando 

intimados (refs. 80 e 81), INTIME-A pessoalmente, para informar o 

montante ainda devido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 04 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37377 Nr: 282-31.2015.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA BONFIM LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jovino Bonfim Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a partilha apresentada, relativamente as 

quantias deixadas pelo falecido JOVINO BONFIM LOPES, atribuindo a 

herdeira, seu respectivo quinhão sobre o bem/direito descrito nestes 

autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, 

nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil.INTIME-SE a Fazenda 

Pública Estadual da sentença ora proferida, para os fins do § 2º do artigo 

659 do CPC.Transitada em julgado a sentença e cumprida a determinação 

anterior, sem oposição da Fazenda Pública Estadual, EXPEÇA-SE o 

respectivo formal de partilha em favor da herdeira.Após, ARQUIVEM-SE 

com as anotações e baixas de estilo.Sem custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.Jaciara/MT, 01 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 55138 Nr: 1062-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ciro de Almeida, ALBERTO DE ALMEIDA, 

EVERALDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fátima Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1062-63.2018.811.0034

Código 55138

VISTOS, etc.

Defiro o pedido de Ref. 23.

Aguarde-se os autos no arquivo provisório pelo prazo requerido, ou seja, 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a advogada dos autores, para dar andamento 

no feito, apresentando as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 620 do NCPC).

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 05 de outubro 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56964 Nr: 1886-22.2018.811.0034

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apontar o valor correto à causa, de acordo com o benefício 

patrimonial pretendido, acostar aos autos comprovante de residência 

válido e atualizado, bem como, comprove nos autos qualquer causa a 

justificar a concessão da gratuidade da justiça ao próprio, apresentando 

documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda, Extratos 

bancários dos últimos 03 (três) meses , comprovante de recebimento de 

salário, sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial 

e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do 

mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Dom Aquino 

– MT, 05 de outubro de 2018.Laura Dôrileo CândidoJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36018 Nr: 1250-95.2014.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Tereso Junior - 

OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Processo nº 1250-95.2014.811.0034 (Código 36018)

VISTO,

 Defiro o pedido de fls. 92.

 Intime-se o executado através de seu advogado, para que, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias informe o paradeiro do bem, sob pena de 

lhe incorrer as sanções previstas nos art. 536, §2º bem como sob pena 

de incidência de multa diária (art. 537 NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55885 Nr: 1412-51.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MORAES BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENNON DO NASCIMENTO 

SAAD - OAB:386676

 .É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido de liminar, na qual a autora enfatiza que a 

demandada não cumpriu integralmente o contrato de financiamento firmado 

com cláusula de alienação fiduciária em garantia, estando 

inadimplente.Imperioso mencionar que após o cumprimento da liminar e a 

apreensão do veículo, a parte ré adimpliu a dívida.Nesse contexto, tendo a 

requerida reconhecido o pedido da demandante, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do NCPC.Desde já, autorizo o levantamento dos valores 

depositados na conta única judicial e a transferência do numerário para a 

conta bancária a ser indicada pela parte autora, eis que referentes ao 

pagamento da integralidade do contrato de financiamento por alienação 

fiduciária, bem seja expedido mandado ou carta precatória para que a 

parte autora restitua o veículo à parte requerida, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias.Por corolário, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do NCPC.P.R.I.Após, com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado a CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Dom Aquino- MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1955-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus advogados, para que informem a necessidade de 

cumprimento da Carta Precatória diante do acordo juntado de ref.28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerida, através de 

seus advogados, para que no prazo legal se manifeste acerca da juntada 

da petição da parte autora (ref.48).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50606 Nr: 2471-11.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2471-11.2017.811.0034

 (Código 50606)

VISTO, ETC.

Depreende-se que a audiência de conciliação se restou prejudicada ante a 

ausência da parte requerida (ref. 42).

Previamente à análise do pedido feito em audiência de conciliação, e, a fim 

de evitar maiores digressões, DILIGENCIE-SE acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida nos autos.

Após, volvam-me os autos conclusos para designar nova data de 

audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1801-07.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON DE SOUZA CEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1801-07.2016.811.0034

Código nº 44245

VISTOS ETC,

Considerando que o requerente era atendido pela Defensoria Pública 

Estadual e que a entidade teve suas atividades suspensas na Comarca, 

NOMEIO como seu advogado o Dr. Rodrigo Antonio Costa Menacho, 

OAB/MT 10919-O, fixando-lhe, a título de honorários advocatícios, o valor 

de 02 (duas) URHs, considerando a tabela 2018 da OAB/MT e a 

quantidade de atos a serem praticados, ainda obedecendo ao artigo 303 

da CNGC/MT.

Portanto, INTIME-SE o causídico para manifestar-se quanto ao laudo 

pericial de ref. 27 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do 

encargo.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77035 Nr: 682-28.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Alves Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não manifestação da parte autora, mesmo intimada conforme 

certidão de folhas 77, impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77103 Nr: 715-18.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Doutor Silvio Rorério Tozine não atua mais nesta comarca. 

Motivo pelo qual impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 1239-15.2016.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR AMORIM SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO MATIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71346 Nr: 737-81.2013.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Luiz Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Fabiano Bellão Gimenez - 

OAB:MT/6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - 

OAB:MT-4390-A

 Certifico que, até a presente data não houve o pagamento da diligencia do 

Oficial de Justiça solicitado nas fls. 32, ainda que a parte tenha sido 

intimada nas certidões 33 e 34 publicado em 28/09/2016 e 04/09/2017 

respectivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Processo nº 1822-29.2018.811.0093

Código nº 85057

Vistos, etc.

Consigno que nesta data prestei as informações a Terceira Câmara 

Criminal, referente ao Habeas Corpus n. 1011271-79.2018.8.11.0000 - 

Comarca de Feliz Natal/MT, em que figura como impetrante, Dr. Celio Reis 

de Oliveira, e como paciente Jakson Jonas Jardim da Cruz, via malote 

digital, conforme recibo anexo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 05 de Outubro de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73560 Nr: 278-11.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO QUEIROZ, JAISON GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que apesar de intimado do despacho de folha 31, conforme 

certidão de folha 35, a parte autora não se manifestou dentro do prazo 

determinado, motivo pelo qual, impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72553 Nr: 641-32.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE APARECIDA MATIAS GONÇALVES 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:MT/13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:MT/15020-B, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - OAB:MT 12.090-A, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora da sentença de folhas 

63/63v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72553 Nr: 641-32.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE APARECIDA MATIAS GONÇALVES 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:MT/13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:MT/15020-B, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - OAB:MT 12.090-A, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS s/a, contra MARLENE APARECIDA MATIAS 

GONÇALVES MOTA, ambos qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 05/07) veio acompanhada dos documentos de fls. 08/46, 

sendo devidamente recebida às fls. 47/48.

Certidão de citação negativa (fls. 51), e determinação com objetivo de citar 

pessoalmente a parte autora para manifestação, sob pena de extinção 

(fls. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 62 (não numerada) informando 

que transcorreu prazo legal sem manifestação da parte autora, constato o 

desinteresse do autor no prosseguimento do feito.

Desse modo, para haver o exercício válido do direito de ação, é 

necessário o preenchimento dos pressupostos processuais e as 

condições da ação.

 Sendo assim, tendo em vista que a presente demanda não mais preenche 

os requisitos autorizadores para o prosseguimento da ação, JULGO 

EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VI, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 38/2018-DF

O Doutor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a portaria nº 004/2018- NUPEMES-PRES que instalou o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC na 

Comarca de Guarantã do Norte .

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Patrícia Elaine dos Santos MArtins, matrícula n. 

11095, portador do RG 280584878 e CPF n. 262.111.138-62, para exercer 

o cargo de gestor judiciário do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC da comarca de Guarantã do Norte, a partir da 

Publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte - MT , 8 de outubro de 2018.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117996 Nr: 4149-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gisiane Alves de Oliveira, Paulo Henrique Leite Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”Desse modo, conclui-se que os documentos não podem ser 

devolvidos.Assim, considerando que os documentos ainda interessam a 

ação, podendo inclusive ser decretado o seu perdimento em favor da 

União, nos termos dos artigos 120 e 118, do CPP, artigos 91 do CP e 124 

do CPP e ainda com base no artigo 25 da Lei n. 10.826/2003, INDEFIRO o 

pedido de restituição dos documentos requisitado na exordial, 

determinando que se aguarde a sentença da ação penal, em que será 

determinado o destino dos bens.Após o trânsito em julgado da presente 

decisão, certifique-se seu teor nos autos principais, arquivando-se estes 

autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94812 Nr: 2177-62.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Dias do 

Nascimento - OAB:18.880 OAB/MT

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Manoel Archanjo Dama Filho e Ana Lucia Dias do Nascimento, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 1678-59.2007.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANV, MAV, LRV, FRdPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FV(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Abertura de Inventário proposta por André Natal 

Vanni em desfavor Francisco Vanni, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou paralisado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência da parte requerente que 

devidamente intimada não se manifestou nos autos, o que inviabiliza o 

prosseguimento dos autos, sendo a extinção medida que se impõe, senão 

vejamos a disposição do artigo 485, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes”.

 Logo, não tendo a parte-autora demonstrado interesse em dar andamento 

ao feito, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37570 Nr: 3644-86.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariane Bento Mafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DE SOUZA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA proposta por ARIANE 

BENTO MAFINI em virtude do desaparecimento de sua genitora, Sra. 

IVONETE DE SOUZA BENTO.

Às fls. 66/67 foi declarada a ausência de Ivonete.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, a parte autora foi intimada para 

manifestar interesse na abertura de sucessão.

Em resposta, informou que não possui interesse no prosseguimento do 

feito e requer a extinção do processo.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de extinção/desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 2444-85.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT, José Machado de Souza, Fábio Maia de 

Souza, JERÔNIMO MOREIRA VIEIRA, Francisco Rodrigues dos Santos, 

Dinora de Souza Ramos, Otávio Domingos de Oliveira, CARLOS ROBERTO 

DE SOUZA, ARGEMIRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, João José da Silva, Joas 

dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2444-85.2018.811.0036

Código: 60392

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

1) DEFIRO o pedido de parcelamento de custas pela parte autora em 03 

(três) vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC. INTIME-SE a parte 

autora para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

comprovante de pagamento da PRIMEIRA PARCELA, no valor que será 

apresentado nas Guias que virão a ser liberadas pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

2) Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60366 Nr: 2432-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Raimundo de Aquino Pereira, Espólio de 

Arnoldes Alves Pinto, Espólio de Iracema Pereira de Almeida Moreno, 

Espólio de Hilda Vieira dos Santos, Espólio de Luís Roberto Pimentel 

Antunes, Espólio de Osvaldo Miranda da Silva, Juliano Vieira dos Santos, 

Suely Ferreira Pinto, Marcus Antonio Pereira Macedo, Conceição Ferreira 

Gomes, Natalice Barbosa, Sebastião Lira Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2432-71.2018.811.0036

Código: 60366

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 05/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46150 Nr: 129-21.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Machado Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia 

Nossol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 
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OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.DEIXO, excepcionalmente, de condenar a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais, pois a questão que 

colocou fim a presente ação foi justamente a falta de quitação 

delas.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

05/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que, tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 440753-9 / 

2018.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60394 Nr: 2446-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT, Silvani de Moraes, Deusdedith Almeida Batista, 

Euclides dos Santos Neves, Elzir Dantas de Moura, Olerino Rodrigues de 

Souza, Otávio Domingos de Oliveira, Pulcino Alves dos Anjos, Paulo 

Roberto Campos Pereira, Sergio Alves de Souza, Dioneuza Francisca da 

Silva, José Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2446-55.2018.811.0036

Código: 60394

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

1) DEFIRO o pedido de parcelamento de custas pela parte autora em 03 

(três) vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC. INTIME-SE a parte 

autora para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

comprovante de pagamento da PRIMEIRA PARCELA, no valor que será 

apresentado nas Guias que virão a ser liberadas pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

2) Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 1198-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziane Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1198-54.2018.811.0036 (57056)

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido retro da parte autora de fls. 104, visto que juntou nos 

autos o endereço atualizado do requerido e o comprovante de pagamento 

das custas processuais.

2) Dessa forma, EXPEÇA-SE novo mandado de Busca e Apreensão para a 

realização de diligências no endereço atualizado juntado pelo autor (fl. 

105), nos termos da Decisão liminar de fl. 53.

3) Após, o cumprimento do referido mandado, INTIME-SE a parte autora, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

oque entender de direito, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2427-49.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Francisco Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

nos moldes da certidão de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39905 Nr: 127-85.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Balbino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Nossol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Souza - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Intimar a parte requerida através de seu advogado acerca integralidade 

da sentença proferida na ref. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13252 Nr: 714-88.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Industrial do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Rosa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Souza Nunes - 

OAB:14676/MT, Wilson Sales Belchior - OAB:CE/17.314, Wilton 

Roveri - OAB:62397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através de seu advogado 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

Decisão de fls. 185 e extratos de fls. 186/187, bem como dos documentos 

de fls. 190/192.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60362 Nr: 2429-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair dos Santos Brito, Espólio de Laerte Medeiros Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

conforme certidão de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 2265-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., Basf 

Agricultural Solutuons US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Tiberio Luz - 

OAB:196959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

decisão proferida na ref. 39, no prazo de cinco (05) dias. Com a 

comprovação da condução expeça-se mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35778 Nr: 166-19.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauremi Rodrigues 

Nascimento Silva - OAB:18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que, tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 440385-1 / 

2018.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34996 Nr: 1360-88.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva de Deus Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Costa Ribeiro 

Filho - OAB:Proc. do Estado, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 1360-88.2014.811.0036 (34996)

Procedimento Ordinário

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, bem como o 

Acórdão de fls. 276/422 proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

na Apelação nº 82146/2017, INTIMEM-SE as partes para que procedam 

com o prosseguimento do presente feito, requerendo o que for de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e arquivamento do 

processo.

2) Após o transcurso do prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo, caso contrário, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/10/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3121-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo n.º 3121-52.2017.811.0036

Código: 52855

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fl. 127 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

INTIME-SE o APELANTE para que ofereça as razões recursais, no prazo 

de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 2412-80.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Fassioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar e os requerimentos 

preliminares, aduzidos pela autora na peça vestibular, para isso:1) 

CONCEDO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que 

ficou comprovado que ela é pobre nos termos da Lei 1060/50 e do 

NCPC.2) DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora, incumbindo a parte requerida OI MÓVEL S/A o ônus 

de provar a licitude e regularidade das cobranças de débitos relativos ao 

número antigo (62 9 8471-8200) que resultou na restrição do nome da 

parte autora no mercado de crédito, inclusive exibindo documentos 

probatórios nestes autos.3) DETERMINO, até o final do trâmite processual, 
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a abstenção da inscrição do nome do autor IDACIR FASSIONE nos 

cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

cobranças de débitos relativos ao número antigo (62 9 8471-8200).4) 

Desse modo, DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das empresas 

requeridas OI MÓVEL S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, TOMEM 

as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome da 

Autora dos cadastros do SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 

considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de empresa de 

elevadíssima rentabilidade e de alto porte patrimonial.5) Por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre as partes 

no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos 

à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus Advogados e 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato.6) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no prazo de 15 

(quinze) dias apresente a contestação, a partir da data da referida 

audiência, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a PARTE AUTORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 873 Nr: 404-34.1998.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Harger Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:MT/4415, Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Sueli Solange Capitula - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 Intimar o executado através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da decisão de fls. 473 e extratos de bacen Jud de fls, 

474/476, para querendo e no prazo de quinze (15) dias, oponha-se a 

execução por meio de embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15 Nr: 2-80.1980.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Pereira Leite, Marly Alves Leite, 

Joaquim Alves Leite, Marina Alves de Souza, Ana Maria Alves Leite, 

Marlete Alves Leite, Lidio Alves Leite, Laildes Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Cesar Palmeira, Domingos Alves Leite, 

Jane Terezinha Calil Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Saulo Peralta - 

OAB:2.986-A, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 Autos n° 2-80.1980.811.0036

 Código: 15

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

418/426), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30082 Nr: 1173-85.2011.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy da Silva Vieira, Neuza Lima de Souza, Izanildo 

Lima de Souza, Rosa Lima de Souza Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Pereira Leite, Gelson 

Cesar Palmeira, Marly Alves Leite, Joaquim Alves Leite, Marina Alves de 

Souza, Ana Maria Alves Leite, Marlete Alves Leite, Domingos Alves Leite, 

Lidio Alves Leite, Jane Terezinha Calil Palmeira, Laildes Alves Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Silêno Rezende 

Tavares - OAB:5.652

 Autos n° 1173-85.2011.811.0036

 Código: 30082

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

161/179), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 1568-33.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amália Matos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 8 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 11-11.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 
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Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos n° 11-11.2018.811.0036 (54187)

Ação Monitória

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o conteúdo do Ofício nº 51/2018 do 1º Serviço Notarial de 

Registro de Imóveis, juntado às fls. 101, em que informa que não foi 

possível o bloqueio da matrícula de nº 9.345 porque encontra-se 

registrado em nome de terceiro, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte 

exequente de fls. 104/114, para o bloqueio/indisponibilidade de outro 

imóvel da parte executada nos fundamentos já expostos na decisão de fl. 

93.

 1) Nesse sentido, DETERMINO o bloqueio/indisponibilidade da matrícula 

4.578 do CRI desta Comarca para que a Oficial não possa mais nela 

praticar qualquer ato, enquanto perdurar a lide, salvo com autorização 

judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus 

títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio, 

conforme permite o §4º do 214 da Lei de Registros Públicos.

 Nesse sentido, EXPEÇA-SE o competente Mandado.

2) Dando prosseguimento ao feito, com fundamento nos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte REQUERIDA, por meio 

de seu advogado constituído, a fim de que especifique e justifique as 

provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 873 Nr: 404-34.1998.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Harger Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:MT/4415, Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Sueli Solange Capitula - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 Autos n° 404-34.1998.811.0036 (873)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da parte exequente de fls. 471/472, com fundamento no 

princípio da utilidade da execução que possui como escopo a satisfação 

do direito do exequente. Logo, o processo de execução não tem como 

propósito prejudicar o devedor, mas sim a satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

1) Desse modo, DETERMINO penhora online, via sistema BACENJUD.

2) Em caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) DETERMINO, ainda, a EXPEDIÇÃO de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Criciúma/Santa Catarina, sede da executada 

TRANSPORTADORA HARGER LTDA, para que gratuitamente, informe o 

juízo da existência de bens registrados em nome da parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, COM 

CARGA/REMESSA DOS AUTOS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

presente feito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 238-11.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Paulino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 Autos n° 238-11.2012.811.0036 (30397)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO os pedidos de fls. 531/533 da parte exequente.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora online, via sistema 

BACENJUD, bem como a penhora de bens móveis da parte executada pelo 

Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32667 Nr: 1190-53.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Macêdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robton Carlos Ferreira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 DEFIRO o pedido da parte executada às fls. 54/55, pois compulsando os 

autos pode concluir que a parte é pobre nos termos da lei 1060/50, dessa 

forma beneficiária da justiça gratuita.Dando continuidade, DEFIRO o pedido 

de fl. 56 aduzido pelo Exequente para, realizar a penhora online via 

sistema BACENJUD, requisitando informações sobre a existência de ativos 

em nome do executado, determinando no mesmo ato a sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução. Em caso de bloqueio de 

valores, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos. Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui 

como escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.Outrossim, o princípio da atipicidade dos 
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meios executivos, consagrado pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, 

no exercício de sua função, adotar outros meios executivos que não 

estejam expressamente previstos na legislação visando sempre dar 

efetividade e utilidade à execução.Com base nos princípios aqui 

estabulados, determino que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o juízo da 

existência de bens registrados em nome dos executados, no prazo de 10 

(dez) dias.Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE PESSOALMENTE 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo 

o que entender de direito.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

21/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 3015-90.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Cristina dos Santos Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

DILMA CRISTINA DOS SANTOS BELLO ajuizou AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola.

 Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.10.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.06/19.

 Citado, o requerido apresentou contestação de fls.31/35, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Réplica à fl.42, ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador fl.45.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A autora nasceu em 21.06.1962, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais, (fl.06), certidão de 

casamento constando o esposo como pecuarista em 2008 (fls.11/12), 

carteira do sindicato dos trabalhadores rurais em nome do esposo 

(fls.13/14), notas fiscais atinentes à compra de produtos agrícolas 

(fl.16/19), documentos suficientes que demonstram o exercício de 

atividade rural por parte do marido da requerente.

Consoante pacificado pela jurisprudência, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 

149/STJ. INAPLICABILIDADE. LABOR RURAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A 

QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo 

menos, a uma fração daquele período. II. A Terceira Seção desta Corte 

assentou entendimento segundo o qual, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia. Dessa forma, a eficácia da informação contida na certidão 
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de casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge, estendida a 

esposa, devidamente robustecida pela prova testemunhal, leva ao 

afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 149/STJ. III - Tendo o 

acórdão recorrido admitido, expressamente, estar a atividade rurícola da 

autora suficientemente comprovada por início de prova material 

robustecida pela prova testemunhal, a inversão dessa compreensão, 

como pretendido, ensejaria o reexame do acervo probatório valorado, o 

que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ. IV. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

92404/GO (2011/0285330-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 

12.06.2012, unânime, DJe 20.06.2012).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO: MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. 

EXTENSÃO À ESPOSA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Antecipação de tutela 

deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos requisitos do art. 273 

do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, conforme 

normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 

do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a qualidade de trabalhadora 

rural por provas testemunhal e material (certidão de casamento), na forma 

do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 

segurada tem direito à aposentadoria por idade. 3. "A qualificação 

profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 

assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício 

aceitável de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 

267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000). 4. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural subsume-se 

ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria 

será devida a partir da data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 

ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704/SC), 

vedada a reformatio in pejus. 6. A correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 7. A verba honorária em conformidade 

com o artigo 20, § 4º, do CPC. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando Lei Estadual específica 

prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da 

Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 

9. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela 

concedida de ofício. (Remessa Ex Officio nº 2009.01.99.074462-1/GO, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 09.05.2012, unânime, DJ 

04.07.2012).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS).

 Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 453-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 
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Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito e Dirtor do Foro da Comarca de 

Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenice Inês Rasslan Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, ACATO TOTALMENTE o parecer conclusivo da 

Comissão do Processo Disciplinar e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE 

o presente processo em face da servidora LENICE INÊS RASSLAN 

CÂMARA, devido à comprovação nos autos de que não houve por parte 

dela desídia funcional ou favorecimento pessoal.REMETAM-SE cópias da 

presente decisão à Corregedoria Geral de Justiça, bem como ao 

Departamento de Recursos Humanos.ANOTE-SE a sentença na ficha 

funcional da Servidora.INTIME-SE a Servidora da presente sentença.Após 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo.Cumpra-se.Às 

providências.Guiratinga/MT, 08/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-85.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na qualidade de advogada da parte autora para 

comparecer à audiência conciliatória designada para o dia 22/11/2018, às 

13:00 horas. A parte autora deverá ser avisada desse ato por Vossa 

Senhoria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-35.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DALCY DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-64.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-14.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 
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irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-88.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVAN VICENTE DE CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-06.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ODAIR SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-49.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000029-49.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SELMA PEREIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débitos no valor de 169,57 (cento e sessenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos). Afirma ser indevidas as negativações, que 

não possui relação jurídica com a reclamada. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. A empresa reclamada afirma 

que os débitos são legítimos, pois referem-se uma compra de livros. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há nenhum documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, 

nenhum áudio da compra, nada que justifique a negativação do nome do 

reclamante. O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 
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atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino por confirmar a liminar e no mérito OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada 

em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito de R$ 

169,57 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), bem 

como a exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito quanto ao débito discutido nestes autos em 05 dias, a 

partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa por 

descumprimento de R$ 100,00 (cem reais), por dia. Opino também por 

CONDENAR a reclamadas ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome 

da parte autora no órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em 

questão. Em havendo cumprimento voluntário da condenação transação 

remanescente e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-49.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000029-49.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SELMA PEREIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a 

reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débitos no valor de 169,57 (cento e sessenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos). Afirma ser indevidas as negativações, que 

não possui relação jurídica com a reclamada. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. A empresa reclamada afirma 

que os débitos são legítimos, pois referem-se uma compra de livros. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há nenhum documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, 

nenhum áudio da compra, nada que justifique a negativação do nome do 

reclamante. O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 
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razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino por confirmar a liminar e no mérito OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a parte reclamada 

em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito de R$ 

169,57 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), bem 

como a exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito quanto ao débito discutido nestes autos em 05 dias, a 

partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa por 

descumprimento de R$ 100,00 (cem reais), por dia. Opino também por 

CONDENAR a reclamadas ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome 

da parte autora no órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em 

questão. Em havendo cumprimento voluntário da condenação transação 

remanescente e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-36.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR PESAVENTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8020002-36.2015.8.11.0036 REQUERENTE: ALAIR DE FATIMA DOS 

SANTOS CASTRO REQUERIDO: EDER JUNIOR PESAVENTO - ME 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de demanda em que as alegações se fundam em ocorrência de 

falha na prestação de serviço de telefonia e internet (65) 3431-1139 ao 

cobrar valor a maior do que foi contratado, e ainda cobra conta em meses 

que o Autor não utilizou o serviço. Pugna pela determinação de que a 

Reclamada restabeleça os serviços de sua linha telefônica, bem como 

seja condenada em reparação por danos morais e materiais. É a suma do 

essencial. O feito comporta o julgamento antecipado (art. 355, inciso I do 

CPC), porquanto a questão de fundo se dirige à existência ou não do ato 

ilícito perpetrado, de onde se esclarecerá acerca da caracterização ou 

não do dano reclamado e bem assim a respeito de ter sido ou não regular 

a suspensão na prestação do serviço. Foram homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e o do 

contraditório. Consigno, também, que todos os pressupostos processuais 

de desenvolvimento regular do processo, bem assim as condições para o 

legítimo exercício da ação concorrem. Observo ainda que não se aplica 

preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da 

Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. No mérito, a reclamação merece juízo de parcial 

procedência. O autor alega recebeu proposta de aumentar a velocidade 

do seu plano de internet no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove e noventa 

reais). Contudo, passou a receber fatura abusivas, que não se tratava do 

valor contratada. Tentou resolver o problema administrativamente, 

conforme protocolos juntados nos autos, porém nada foi resolvido, 

ocasionado o bloqueio do serviço. A empresa reclamada que os valores 

cobrados são devidos e detalhados na fatura, e ainda que não há má-fé 

da empresa reclamada. A empresa requerida não juntou nenhum 

documento que comprovasse os fatos alegados. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem verifica-se que com a mudança de plano 

contratado pela Reclamante houve aumento dos valores das faturas, o 

que corrobora com as alegações da mesma, haja vista que, por certo, a 

mesma não alteraria o plano para pagar valores maiores para o mesmo 

serviço, motivo pelo qual optou pelo cancelamento do serviço. Vale 

ressaltar, ainda, que embora a Reclamada alegue que os serviços foram 

prestados de maneira eficiente, não trouxe qualquer documento capaz de 

comprovar que a Reclamante estava ciente de todos os termos do novo 

plano e que ela estava de acordo com o contrato, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, diante da falha 

na prestação do serviço diante da insuficiência de informações, merece 

procedência a presente ação para reativar o plano anteriormente utilizado. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DE 

PLANO. AUMENTO DA DESPESA MENSAL DA AUTORA. SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS DE DDD E ROAMING. ALEGAÇÃO DA RÉ DE MUDANÇA 

VOLUNTÁRIA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. DANO 

MORAL OCORRENTE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. A tese recursal é 

que partiu da autora a troca de plano de telefonia e que a requerente, 

após a troca de plano, não solicitou a ativação dos pacotes DDD e 

ROAMING, razão pela qual esses serviços foram cobrados. Cabia à ré 

comprovar a troca voluntária de plano de telefonia, como alegou, na 

medida que a autora negou ter feito tal solicitação. Ademais, soa 

desarrazoado que a consumidora fosse trocar um plano mais vantajoso 

por outro mais custoso, circunstância que somente beneficiou a 

operadora de telefonia. Também deve ser reconhecido que houve falha no 

dever de informação do fornecedor do serviço, pois as cobranças de DDD 

e ROAMING somente ocorreram, segundo a ré, porque a autora não 

"solicitou a ativação dos pacotes DDD e ROAMING, sendo com isso 

tarifada de forma avulsa", o que configura conduta abusiva, na medida 

que a ré lucrou ao induzir a autora em erro. Diante da abusividade da 

conduta em evidente prejuízo à consumidora, que foi induzida a ter 

despesa maior, tenho como configurado o dano moral, em especial no seu 

caráter punitivo dissuasório, pois demonstrada a excepcionalidade da 

situação gerada pelo descumprimento do contrato pela ré. Valor do dano 

moral arbitrado em R$ 2.000,00 que não comporta redução, pois atende os 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004509931, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014”. 

Outrossim, quanto à fatura questionada, acolho o pleito somente para 

revisão. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: DETERMINAR o restabelecimento do 

plano anteriormente contratado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da data de intimação da presente sentença, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta decisão. 

DETERMINAR a revisão da fatura questionada no valor de R$ 89,90 

(oitenta e nove e noventa reais), até a presente data. CONFIRMO a 

decisão liminar deferida no id. 6904597 Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a sentença exarada por Juiz Leigo conforme 
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Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010323-41.2017.8.11.0036 REQUERENTE: WILLIAN RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação proposta por WILLIAN 

RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de 

comprovação dos danos morais e materiais sofridos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. AROLDO JOSÉ 

ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEAN SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000054-62.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEAN SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a parte autora que teve 

seu nome negativado indevidamente por dois débitos totalizando o valor de 

R$ 164,97 (Cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 

Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com 

a empesa. Requer ao final a declaração de inexistência do débito, bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida 

afirma que as cobranças são devidas, pois os serviços foram 

contratados, requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na prestação dos 

serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem 

como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante não tem 

razão quanto à sua pretensão. Verifico que no presente caso cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 
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apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação 

junto à id. 11326350, 11326353. Impõe consignar que, embora não tenha 

sido produzida perícia fonoaudiologia para comprovar a autenticidade da 

voz da parte promovente, no caso em exame, considero-a como autentica 

a referida gravação diante da ausência de expressa impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Assim, verifico que o ponto controvertido da 

demanda reside na autenticidade do áudio gravado. É sabido que em 

razão da modernidade e avanços tecnológicos que facilitam a vida em 

sociedade admite-se a existência de contratação nas modalidades verbais 

e escritas. Verifico que no referido áudio houve a confirmação de dados 

com identificação da pessoa contratante, o nome completo, e bem como 

confirmação do endereço que é o mesmo da petição inicial. No áudio há 

prova que o reclamante recebeu ligação via call center, e confirmou a 

relação jurídica entre as partes ao afirmar que possuía a linha telefônica, 

diversamente do que foi afirmado na exordial. O requerente deixou de 

pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu nome. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, 

sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Publicada e registrada diretamente no Processo Judicial 

Eletrônico. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEAN SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000054-62.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEAN SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a parte autora que teve 

seu nome negativado indevidamente por dois débitos totalizando o valor de 

R$ 164,97 (Cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). 

Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com 

a empesa. Requer ao final a declaração de inexistência do débito, bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida 

afirma que as cobranças são devidas, pois os serviços foram 

contratados, requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na prestação dos 

serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem 

como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante não tem 

razão quanto à sua pretensão. Verifico que no presente caso cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação 

junto à id. 11326350, 11326353. Impõe consignar que, embora não tenha 

sido produzida perícia fonoaudiologia para comprovar a autenticidade da 

voz da parte promovente, no caso em exame, considero-a como autentica 

a referida gravação diante da ausência de expressa impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Assim, verifico que o ponto controvertido da 

demanda reside na autenticidade do áudio gravado. É sabido que em 

razão da modernidade e avanços tecnológicos que facilitam a vida em 

sociedade admite-se a existência de contratação nas modalidades verbais 

e escritas. Verifico que no referido áudio houve a confirmação de dados 

com identificação da pessoa contratante, o nome completo, e bem como 

confirmação do endereço que é o mesmo da petição inicial. No áudio há 

prova que o reclamante recebeu ligação via call center, e confirmou a 

relação jurídica entre as partes ao afirmar que possuía a linha telefônica, 

diversamente do que foi afirmado na exordial. O requerente deixou de 

pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu nome. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, 

sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Publicada e registrada diretamente no Processo Judicial 

Eletrônico. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000047-70.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: POLIANE OLIVEIRA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente por 

quatro débitos no valor de R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 
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partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 11235444. A empresa junta aos autos os 

contratos devidamente assinados pela requerente, juntamente com seus 

documentos pessoais e as faturas comprovando a real utilização do 

plano. A requerente deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a 

negativação de seu nome. Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação das linhas pelo autor, não existindo assim qualquer 

falha na prestação dos serviços. Não houve impugnação por parte da 

requerente. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), consoante art. 81, caput do CPC. Também 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, conforme o item 

5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Publicada e registrada diretamente no 

Processo Judicial Eletrônico. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000047-70.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: POLIANE OLIVEIRA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente por 

quatro débitos no valor de R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 11235444. A empresa junta aos autos os 

contratos devidamente assinados pela requerente, juntamente com seus 

documentos pessoais e as faturas comprovando a real utilização do 

plano. A requerente deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a 

negativação de seu nome. Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação das linhas pelo autor, não existindo assim qualquer 

falha na prestação dos serviços. Não houve impugnação por parte da 

requerente. Dessa forma restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços 

da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), consoante art. 81, caput do CPC. Também 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, conforme o item 

5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Publicada e registrada diretamente no 

Processo Judicial Eletrônico. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000055-47.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a reclamante que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débitos 

no valor de R$ 280,96 (duzentos e oitenta reais e noventa e seis 

centavos). Afirma serem indevidas as negativações, que não possui 

relação jurídica com a reclamada. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 674 de 802



espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

A empresa reclamada nada apresentou para comprovar que o reclamante 

possui relação jurídica com a empresa e que a reclamante está em débito 

com a reclamada. Além disso a empresa reclamada se limita a apresentar 

tele sistêmica que não serve de provar, de forma isolada, a relação 

jurídica entre as partes. O apontamento dos dados da parte reclamante 

aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO 

DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS 

COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO 

DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor nega ter mantido relação jurídica com a 

ré. Desconhece o débito que deu origem à negativação. Contratação que 

cabia à ré comprovar, bem demonstrar a origem do débito que motivou a 

inscrição. Nenhum documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos 

na inicial. Não há prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, 

ônus que tocava á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida 

configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, 

ante a ausência de inscrição legítima anterior. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005928106, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 01/04/2016) Quanto 

aos danos morais, opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela empresa 

reclamada. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O 

DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005955489, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016). No entanto, 

quando aos danos morais, conforme extrato anexado a inicial a 

requerente possui negativação posterior em seu nome. Contudo, não 

obstante a existência deste outro registro em nome do reclamante, este 

data de momento posterior ao disputado nesta ação, sem força, portanto, 

para isentar o reclamado de responder pelos prejuízos morais causados à 

reclamante. Este é o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in 

verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (grifou-se). Por consectário, 

somente será afastada a indenização em se tratando de devedor 

contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições regulares em nome do 

postulante, cadastradas em momento anterior à que se discute em juízo. 

Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROTESTO 

INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO 

VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA 

PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA 

PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a alegação da parte requerida 

no sentido de que o serviço contratado foi apenas para destombar o 

caminhão e providenciar a remoção até a frente do guincho. De acordo 

com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta 

expressamente que "O serviço foi contratado para destombar o caminhão 

e remoção até a frente do guincho. O valor contratado verbalmente foi de 

R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo 

serviço contratado corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a 

sentença no ponto que considerou a responsabilidade da requerida até o 

término da prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na petição inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistente de débito da parte autora com a parte ré, 

referente à dívida discutida nos autos, no valor total de R$ 280,96 

(duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) e ainda, a título de 

danos morais, OPINO POR CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.000,00 (dois reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (sumula 362, STJ), e juros de ora de 1% a.a., 

a partir da data da citação, e o faço com resolução do mérito. Oficie-se o 

órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome da parte autora no 

órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em questão. Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-47.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000055-47.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a reclamante que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débitos 

no valor de R$ 280,96 (duzentos e oitenta reais e noventa e seis 

centavos). Afirma serem indevidas as negativações, que não possui 

relação jurídica com a reclamada. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos. 

Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da 

questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

A empresa reclamada nada apresentou para comprovar que o reclamante 

possui relação jurídica com a empresa e que a reclamante está em débito 

com a reclamada. Além disso a empresa reclamada se limita a apresentar 

tele sistêmica que não serve de provar, de forma isolada, a relação 

jurídica entre as partes. O apontamento dos dados da parte reclamante 

aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO 

DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS 

COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO 

DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor nega ter mantido relação jurídica com a 

ré. Desconhece o débito que deu origem à negativação. Contratação que 

cabia à ré comprovar, bem demonstrar a origem do débito que motivou a 

inscrição. Nenhum documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos 

na inicial. Não há prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, 

ônus que tocava á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida 

configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, 

ante a ausência de inscrição legítima anterior. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005928106, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 01/04/2016) Quanto 

aos danos morais, opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela empresa 

reclamada. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O 

DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005955489, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016). No entanto, 

quando aos danos morais, conforme extrato anexado a inicial a 

requerente possui negativação posterior em seu nome. Contudo, não 

obstante a existência deste outro registro em nome do reclamante, este 

data de momento posterior ao disputado nesta ação, sem força, portanto, 

para isentar o reclamado de responder pelos prejuízos morais causados à 

reclamante. Este é o posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in 

verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (grifou-se). Por consectário, 

somente será afastada a indenização em se tratando de devedor 

contumaz, ou seja, na hipótese de haver inscrições regulares em nome do 

postulante, cadastradas em momento anterior à que se discute em juízo. 

Igualmente, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PROTESTO 

INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO 

VERBAL QUE INCLUIA A REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA 

PELO PREPOSTO DA RÉ, DE MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA 

PELA GUARDA DO VEÍCULO. Não prospera a alegação da parte requerida 

no sentido de que o serviço contratado foi apenas para destombar o 

caminhão e providenciar a remoção até a frente do guincho. De acordo 

com o depoimento da testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta 

expressamente que "O serviço foi contratado para destombar o caminhão 

e remoção até a frente do guincho. O valor contratado verbalmente foi de 

R$ 2.000,00 e mais R$ 500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo 

serviço contratado corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a 

sentença no ponto que considerou a responsabilidade da requerida até o 

término da prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na petição inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistente de débito da parte autora com a parte ré, 

referente à dívida discutida nos autos, no valor total de R$ 280,96 

(duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) e ainda, a título de 

danos morais, OPINO POR CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.000,00 (dois reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (sumula 362, STJ), e juros de ora de 1% a.a., 

a partir da data da citação, e o faço com resolução do mérito. Oficie-se o 

órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome da parte autora no 

órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em questão. Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 
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devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

CERES RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPLAST-COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010242-92.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CERES RIBEIRO TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MEGAPLAST-COMERCIO 

DE PLASTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que houve 

pedido de desistência da ação por parte do reclamante na audiência de 

conciliação id. 12322147, informando que houve uma composição 

extrajudicial com a parte ré. O enunciado 90 do FONAJE indica que: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento 

de mérito, ante a desistência da ação constante nos autos. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado do Juizado Especial para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-22.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS VILELA (REQUERIDO)

MARINA COSTA E CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que houve pedido de 

desistência da ação por parte do reclamante na audiência de conciliação 

id. 11903501. O enunciado 90 do FONAJE indica que: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento de mérito, 

ante a desistência da ação constante nos autos. Submeto os autos a MM.ª 

Juiz Togado do Juizado Especial para a apreciação nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-22.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS VILELA (REQUERIDO)

MARINA COSTA E CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que houve pedido de 

desistência da ação por parte do reclamante na audiência de conciliação 

id. 11903501. O enunciado 90 do FONAJE indica que: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento de mérito, 

ante a desistência da ação constante nos autos. Submeto os autos a MM.ª 

Juiz Togado do Juizado Especial para a apreciação nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-44.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA DE AQUINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-96.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI
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Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-30.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-31.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-67.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-22.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GUSTAVO GUIMARAES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-79.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA DA CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-72.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-27.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANDI ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-43.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANILCE SANTOS DE ALENCAR (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-73.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

SUELY ALEIXO MORENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-28.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA JACINTO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-36.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-94.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-12.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINO FERREIRA XAVIER (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-49.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARCELO OLMINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-64.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 
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com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-14.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-88.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVAN VICENTE DE CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-06.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ODAIR SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-21.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NELINHO DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ORELINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-90.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

VALMIR OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-97.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-81.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CANDIDO BARBOZA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-59.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

EDMILSON NARCISO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-34.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-42.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-58.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 317-62.2016.811.0096

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA NUNES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - 

OAB:16230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e AUTORIZO a 

requerente a promover o levantamento dos valores depositados nas 

contas bancárias (Ag. 0818 – C/C 291021; e Ag. 0818 – C/C 29.150-1), 

junto a Cooperativa de Crédito Sicredi de Nova Santa Helena/MT. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, razão pela qual deixo de condenar a parte autora em 

custas (Lei nº 1.060/50).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.Às providências.Itaúba, 05 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86242 Nr: 2454-80.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STADNIK, CLAUDETE 

APARECIDA STADNIK,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2454-80.2017.811.0096Código: 86242Vistos.O requerente 

postula em sua inicial pelo pagamento das custas processuais ao final do 

processo, tendo em vista que apesar do espólio possuir um grande 

patrimônio, este se encontra imobilizado em razão do trâmite do inventário 

no Poder Judiciário de São Paulo.Diante disso, consigno que cabe ao autor 

comprovar de forma inequívoca a impossibilidade do recolhimento das 

custas processuais, não bastando o simples petitório e certidão de objeto 

de pé do inventário informando que o patrimônio dos autores encontra-se 

imobilizado, até porque, sequer consta dos autos a efetivação de atos no 

juízo do inventário no sentido de resguardar bens para o pagamento das 

custas processuais dos vários processos ajuizados pelos 

requerentes.Ademais, nos termos do artigo 456 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “ A taxa 

judiciária, as custas judicias e as despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível”.Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:Posto isto, 

destaca-se que o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo não faz 

presumir a impossibilidade de recolhimento das custas processuais, 

condição que deve ser demonstrada inequivocamente.Assim, pelas 

razões expostas, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final 

da demanda, determinando a intimação da parte requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do feito.Intime-se.Às 

providências.Itaúba, 05 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 1441-46.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO KNAUT, Geraldo Kanut

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1441-46.2017.811.0096Código: 84350Vistos.O requerente 

postula em sua inicial pelo pagamento das custas processuais ao final do 

processo, tendo em vista que apesar do espólio possuir um grande 

patrimônio, este se encontra imobilizado em razão do trâmite do inventário 

no Poder Judiciário de São Paulo.Diante disso, consigno que cabe ao autor 

comprovar de forma inequívoca a impossibilidade do recolhimento das 

custas processuais, não bastando o simples petitório e certidão de objeto 

de pé do inventário informando que o patrimônio dos autores encontra-se 

imobilizado, até porque, sequer consta dos autos a efetivação de atos no 

juízo do inventário no sentido de resguardar bens para o pagamento das 

custas processuais dos vários processos ajuizados pelos 

requerentes.Ademais, nos termos do artigo 456 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “ A taxa 

judiciária, as custas judicias e as despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. 

Posto isto, destaca-se que o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo 

não faz presumir a impossibilidade de recolhimento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  c o n d i ç ã o  q u e  d e v e  s e r  d e m o n s t r a d a 

inequivocamente.Assim, por tais razões, INDEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas ao final da demanda, determinando a intimação da 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do feito.Intime-se.Às providências.Itaúba, 05 de outubro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 421-25.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA JOANA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 421-25.2014.811.0085 – (Código 72616)

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 
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2017, não havendo que se falar em quinquênio.

Assim, analisadas e afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, que ambas as partes pugnaram pela prova testemunhal.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural 

do requerente; b) regime de economia familiar e c) trabalho no campo pelo 

tempo correspondente ao período de carência.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas no prazo legal constante no art. 407 do CPC.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 

10h00min.

Na intimação para comparecimento da parte autora deverá constar a 

advertência do § 1º do art. 343 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90800 Nr: 2020-57.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo n° 2020-57.2018.811.0096 (Código 90800)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Hiran Francisco de Souza

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 23 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. CILSO PEREIRA DOS SANTOS – OAB/MT 20430/O, a fim de 

que represente os réus.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86270 Nr: 2481-63.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MORELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2481-63.2017.811.0096Código: 86270Vistos.O requerente 

postula em sua inicial pelo pagamento das custas processuais ao final do 

processo, tendo em vista que apesar do espólio possuir um grande 

patrimônio, este se encontra imobilizado em razão do trâmite do inventário 

no Poder Judiciário de São Paulo.Diante disso, consigno que cabe ao autor 

comprovar de forma inequívoca a impossibilidade do recolhimento das 

custas processuais, não bastando o simples petitório e certidão de objeto 

de pé do inventário informando que o patrimônio dos autores encontra-se 

imobilizado, até porque, sequer consta dos autos a efetivação de atos no 

juízo do inventário no sentido de resguardar bens para o pagamento das 

custas processuais dos vários processos ajuizados pelos 

requerentes.Ademais, nos termos do artigo 456 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “ A taxa 

judiciária, as custas judicias e as despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível”.Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:Posto isto, 

destaca-se que o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo não faz 

presumir a impossibilidade de recolhimento das custas processuais, 

condição que deve ser demonstrada inequivocamente.Assim, pelas 

razões expostas, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final 

da demanda, determinando a intimação da parte requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do feito.Intime-se.Às 

providências.Itaúba, 05 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83862 Nr: 1233-62.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA MORELATO PERINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA, MILTON TOLOTTI, BRADESCO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDORIO - 

OAB:18875/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A

 Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de ref. 39, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.Custas pela seguradora ré 

(conforme estabelecido em acordo).Considerando que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, após remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.Expeça-se certidão de baixa, com a intimação das partes da sua 

disponibilidade em cartório, para fins de retirar, mediante a publicação de 

nota de expediente. Outrossim, considerando o petitório de ref. 45, e tendo 

em vista que fora realizada a vinculação dos valores (ref. 44) e, 

considerando que a advogada da requerente possui poderes para 

receber e dar quitação, expeça-se alvará de levantamento do valor 

depositado, transferindo a quantia para a conta corrente indicada na 

manifestação de fls. 144, de titularidade da causídica.Após, INTIME-SE 

pessoalmente a parte requerente para pugnar o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silencia interpretado como quitação 

integral.Às providências.Itaúba, 5 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75861 Nr: 671-24.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR TIMÓTEO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20423/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:16803/B

 Processo nº 671-24.2015.811.0085 (Código 75861)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.
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Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70841 Nr: 126-22.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de o(s) Advogado(s) da Parte Autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 233/237, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75178 Nr: 400-15.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, Valéria Aparecida Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº 400-15.2015.811.0085 (Código 75178)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86925 Nr: 2883-47.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 

em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 1008-42.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 

em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83197 Nr: 940-92.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ELUIR VANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 

em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79623 Nr: 1076-26.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 

em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 1040-18.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO RODRIGUES NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Ramalho Pereira - 

OAB:OAB/GO 41142

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 
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em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75314 Nr: 450-41.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÔNIO NUNES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:18484/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da(s) Parte(s), acerca do teor da 

certidão seguinte, que redesignou a audiência marcada para o dia 

11/10/2018, para o dia 29/11/2018: “Certifico para os devidos fins que, e 

em cumprimento à determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Jean 

Paulo Leão Rufino, redesigno a audiência nestes autos, agendada para o 

dia 11/10/2018, para o dia 29 de novembro de 2018, na mesma hora 

anteriormente marcada, pelo motivo de usufruto de licença nojo pelo 

magistrado. Para constar, lavro a presente.”

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 15/2015 ADM . O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital nº 

12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 

setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, torna público o Gabarito Preliminar da Prova de Seleção de 

Credenciamento para Estagiário desta Comarca, a seguir.

* O Edital n° 15/2015 ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 1348-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO ALMEIDA, Santo Zanin Neto e 

Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente se manifeste, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 1353-84.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICPAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7132 Nr: 949-53.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Soares Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO EVANDRO PEREIRA 

LEITE - OAB:17345

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Proceda-se o setor responsável, com a expedição dos atos necessários 

para realização da audiência designada, dando a devida celeridade que o 

caso requer.

Após, dê regular andamento ao feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49024 Nr: 1109-92.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Proceda-se o setor responsável, com a expedição dos atos necessários 

para realização da audiência designada, dando a devida celeridade que o 

caso requer.

Após, dê regular andamento ao feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7132 Nr: 949-53.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Soares Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO EVANDRO PEREIRA 

LEITE - OAB:17345

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 3269-90.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide da Costa Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Advogado da Requerente esclareça, no prazo de 24 horas, se a 

juntada de ref. 41 se trata de cópia ou se fora protocolada erroneamente 

em vez de ser distribuído como inicial. Em caso de inércia, considerar-se-á 

apenas cópia.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50367 Nr: 2247-97.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE BARROS, CREUZA DA SILVA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.In limine demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado 

pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e 

§ 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso 

concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.Cientifique a representante do Ministério Público, uma vez que 

verifico hipótese do art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como 

porque há consenso entre as partes – NCPC, art. 698 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

intervenha como fiscal da ordem jurídica e, findo o prazo sem o 

oferecimento de parecer, requisite os autos e me retorne concluso para 

sentença – código 36 -, preferencialmente no escaninho “sentença 

homologatória”. - NCPC, art. 180, § 1º.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 30939 Nr: 789-55.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFdO, LFdO, Maria Joselene Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação.

Jauru, 5 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13379 Nr: 384-87.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildete Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Jauru, 5 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 49414 Nr: 1658-08.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Andre Lisboa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 (...).Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 17 de outubro 

de 2018, às 17h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência 

de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar 

de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na 

Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e 

o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de 
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que, deixando de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à 

condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem 

prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem como estará(ão) 

sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas 

da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 

1.385, orienta que “A parte, independentemente de determinação judicial, 

deverá ser intimada para falar sobre a testemunha não encontrada e que 

por ela tenha sido arrolada”, providência que deve ser realizada pela 

Secretaria.Cumpra.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3200 Nr: 175-65.2003.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Savio Camargo Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniella Camargo e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KATYA REGINA NOVAK DE MOURA, para 

devolução dos autos nº 175-65.2003.811.0047, Protocolo 3200, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 841-22.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yscarleti Horrana de Araujo, EdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner da Silva Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, para devolução dos autos 

nº 841-22.2010.811.0047, Protocolo 13831, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3289 Nr: 238-90.2003.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Daniella Camargo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Savio Camargo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KATYA REGINA NOVAK DE MOURA, para 

devolução dos autos nº 238-90.2003.811.0047, Protocolo 3289, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20482 Nr: 515-25.2011.811.0048

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21828 Nr: 986-07.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TTCC, SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a informar nos autos se houve a transferencia dos valores depositados 

na conta judicial do TJGO, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a 

devolução da CP, cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23104 Nr: 1160-79.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar o autor da 

tentativa de citação NEGATIVA do requerido pelo Correio, no prazo de (5 

)dias, manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 463-58.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS, LKFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, em querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso, no 

prazo legal..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 198-27.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA, HELENA MARIA SANTOS BATISTA, LILIS FERNANDA 

BATISTA, HEBERT DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista as partes, para 

querendo, manifestar quanto ao valor dos honorários do perito, no prazo 

legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 688 de 802



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29119 Nr: 65-09.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELYN FERNANDA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, 

ELIAS GONÇALVES PINHEIRO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO. - 

OAB:379/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/ 

MT13431A, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:20626/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11.551/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4695, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 372-36.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA REIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-07.2012.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - ME (REQUERENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja desarquivado o 

presente feito para que sejam tomadas as providencias requeridas. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 500-28.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL, ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 51/51v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 52/52v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 494-21.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADF, TBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 53/53v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 54/54v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 515-94.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESECLM, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 42/42v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 43/43v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
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Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61680 Nr: 384-90.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO BASSANEZE LTDA - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão processual requerido à fl.127, todavia, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista o tempo decorrido desde o 

pleito.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho INTIME-SE a parte 

autora para que requeira o que for de direito, sob pena de extinção do 

processo.

Certifique-se o decurso de prazo, após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65740 Nr: 644-02.2015.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA LOPES FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

possuem interesse na produção de provas, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48700 Nr: 525-17.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI TEREZINHA WOSNIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora no novo endereço, informando-a quanto ao 

pagamento realizado (fl.113). Após, arquivem-se os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61752 Nr: 458-47.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORPUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pela UNIÃO em face de 

CORPUS-MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

Destarte, à autora requereu a extinção do feito, tendo em vista que foi 

regularizada a dívida destes autos mediante pagamento.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, a autora ajuizou execução fiscal em face de 

Corpus-medicina do Trabalho Ltda, porém, em razão da dívida estar 

regularizada, pugna pela extinção do feito.

 JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela executada.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77001 Nr: 1482-37.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Comprovada a relação de parentesco às (fls. 26/28), DEFIRO o pedido de 

alimentos provisórios, contudo, na proporção de 30,00% do salário mínimo 

vigente, correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), para ambos os filhos, ante ausência de provas dos 

rendimentos do alimentante, os quais serão pagos a partir da citação, 

colocando o valor a disposição da representante legal dos infantes, sendo 

que poderá ser modificado a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra 

a realidade do binômio possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21/11/2018 às 13h30min.

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE o representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e daquele em confissão e revelia (artigo 7° e 8° 

da Lei 5.478/68).

Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo de 15 dias para 

contestação do requerido, independentemente de nova intimação.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49962 Nr: 498-97.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI WOLF, Altiva Iung Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740, REINALDO 

LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Homologo os cálculos apresentados pela requerida. Expeçam-se os 

respectivos RPVs/Precatórios.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61726 Nr: 433-34.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N&AL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 28), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 28v/29. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47614 Nr: 1401-06.2009.811.0109

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão processual requerido à fl.95, todavia, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, tendo em vista o tempo decorrido desde o 

pleito.

Decorrido o prazo, independente de novo despacho INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que for de direito, sob pena de extinção do 

processo.

Certifique-se o decurso de prazo, após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61034 Nr: 1024-30.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R&GL, DR, RCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

OFICIE-SE à Conta Única para que proceda à vinculação a estes autos, 

dos valores descritos às fls. 95/96.

Após, em atendimento ao provimento nº68/2018, CNJ, INTIME-SE o 

requerido para, querendo, interpor impugnação ou recurso, no prazo legal.

Destarte, quanto ao requerimento à fl. 101, Defiro a busca de veículos, via 

Sistema RENAJUD.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 18325 Nr: 6-23.2002.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MILITÃO BENTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de juntada da portaria.

Aguardem-se o retorno das cartas precatórias de oitiva da testemunha 

Valdicéia Pereira Lima e de intimação do requerido.

Após, vistas às partes para alegações finais no prazo legal de forma 

sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69122 Nr: 766-78.2016.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE COUTINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 2100-79.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO EMILIO NINKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Foi feito o bloqueio do valor solicitado para a cirurgia. Intime-se a parte 

autora para trazer aos autos a nota fiscal e os dados bancários para a 

transferência dos valores. Ressalto que foi deferido judicialmente o 

procedimento cirúrgico com o stent convencional, devido a falta de 

documentos atestando a necessidade do stent farmacológico. Desta 

forma, a nota fiscal deve-se referir ao valor do procedimento cirúrgico e 

do stent convencional ou a parte autora peticionar justificando a 

necessidade do stent farmacológico.

Após, certifique-se o decurso de prazo, bem como, proceda-se a 

vinculação do valores aos autos.

Em tempo, especificamente neste caso, dada a urgência, deixo de intimar 

previamente o requerido para manifesta-se quanto a transferência de 

valores.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75198 Nr: 1966-32.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a não realização da perícia necessária, designo nova data para sua 

realização, sendo: 30 de outubro de 2018, às 09:00 horas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77534 Nr: 1773-37.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEIXEIRA BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de concessão de auxílio doença c/c pedido de 

antecipação de tutela movida por PEDRO TEIXEIRA BASÍLIO em detrimento 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Assevera o autor que, em 

razão das graves moléstias que o acometem, conforme demonstram as 

fotos anexas às fls. 12-v/13-v, requereu junto a ré, a concessão de 

auxílio doença, e, através de processo administrativo (NB 6127206301), 

sendo deferido o benefício a princípio. Porém, em 01/07/2018, foi 

cessado.Esclarece que as enfermidades do qual se encontra acometido, 

lhe causam total limitações nos seus afazeres diários, lhe impossibilitando 

até mesmo para simples tarefas diárias, motivo pelo qual não lhe restou 

outra alternativa, senão a propositura da presente demanda, na qual 

busca em sede de antecipação de tutela, a implantação do benefício de 

auxílio doença. Instruiu os autos, com documentos de fls. 09/13-v.É a 

síntese do necessário.DECIDOPrima facie, defiro os benefícios da justiça 

gratuita requerida.Destarte, embora a parte autora tenha colacionado aos 

autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o 

condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão do 

auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a 

análise da medida liminar para após a realização da perícia médica, fato 

que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo.Outrossim, 

através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

seja primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua 

citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao deslinde da 

demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para 

serem respondidos pelo expert(...)CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77377 Nr: 1668-60.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCCRDL, WIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao MP.

Marcelândia, 08 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 765-93.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSMARINA DE MELO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77008 Nr: 1483-22.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.1)Designo audiência para 13/02/2019, às 

13h30min; 2)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; 3)CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).(...).Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 05 de outubro 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 833-14.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON HILÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47946 Nr: 1730-18.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDES DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre os cálculos de fls. 132.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-37.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIONISIO ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON NOTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

1000054-37.2017.8.11.0109 Vistos. No caso em apreço, a contestação 

apresentada pelo requerido foi após a realização da audiência de 

conciliação, fato este que faculta ao autor a possibilidade de impugnação. 

Destarte, INTIME-SE a parte autora para impugnação no prazo legal, nos 

termos da art. 31,§ único da Lei 9.099/95. Certifique-se o decurso de 

prazo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Volte concluso. 

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-32.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

ELITON REZENDE DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

1000065-32.2018.8.11.0109 -Vistos, etc. Trata-se de execução de 

honorários em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ELITON REZENDE DE JESUS pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes, por não existir Defensoria 

Pública nesta Comarca, assim determino: 1) CITE-SE para o cumprimento 

do julgado, podendo, se quiser, opor embargos no prazo de trinta (30) 

dias. 2) Certificado o não-oferecimento de embargos, proceder-se-á, na 

forma do art.910,§1º do Código de Processo Civil, bem como do art. 17, da 

Lei 10.259/01. 3) Quanto ao pedido de recolhimento de custas ao final do 

processo em especial as de execuções de título executivo judicial por 

prestação de nomeação de advogado dativo por parte do Judiciário, 

considerando que os honorários advocatícios têm natureza de crédito 

alimentar, DEFIRO o pedido de recolhimento das custas processuais ao 

final do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

08 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-37.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI (ADVOGADO(A))

ROSANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

8010029-37.2012.8.11.0109 Vistos, etc. Destarte, defiro o pedido 

constante no doc. 14801007 - Pág.1, dos autos, no que tange a penhora 

on line requerida. EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através 

do sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor 

atualizado da dívida (14801015 - Pág.2). JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia 

indicada seja transferida para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da 

CNGC. Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 
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Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já 

DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser postulada 

pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso a penhora online reste 

infrutífera, intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer 

o que for de direito, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-07.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000002-07.2018.8.11.0109 REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: LUCILENE LIMA 93631375115 SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95. Trata-se de ação 

declaratória, promovida por MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN, em face de C.R. 

MOTOS. Designada audiência de conciliação (12818996 -Pág.1), realizado 

o pregão, restou inexitosa em face do pedido de desistência da ação nº 

10000002-07.2018.811.0109, requerido pela parte autora. DECIDO. 

Consubstanciado ao requerimento da parte autora, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-89.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MAGNO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000003-89.2018.8.11.0109 REQUERENTE: JACKSON MAGNO SOUSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARCELANDIA SENTENÇA Considerando o 

acordo realizado entre as partes conforme consta em certidão em 

documento nº 15288271 - Pág. 1, homologo-o, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, com data a viger a partir da presente 

homologação. Sem custas. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 08 

de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-36.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES GURI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

SINOWIDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000013-36.2018.8.11.0109 REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS TRES GURI EIRELI - EPP REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, SINOWIDIA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME -SENTENÇA- Considerando o 

acordo extrajudice realizado entre as partes, bem como, a expressa 

concordância, conforme consta em documento 14040484 - Pág. 1, 

homologo-o, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, com 

data a viger a partir da presente homologação. Sem custas. 

Desnecessário o decurso de prazo recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautela. P.R.I.C.. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-41.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000045-41.2018.8.11.0109 REQUERENTE: ILTON BARBOSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Autos nº: 1000045-41.2018.8.11.0109 -SENTENÇA- Considerando o 

acordo realizado entre as partes conforme consta em certidão em 

documento nº 15289744 - Pág.1, homologo-o, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, com data a viger a partir da presente 

homologação. Sem custas. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 08 

de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-28.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROMUALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

1000074-28.2017.811.0109 -SENTENÇA- Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9099/95. Trata-se de ação indenizatória, 

promovida por ANDERSON ROMUALDO FERREIRA, em face de CLARO 

TV. Em manifestação (doc. nº 10727459 - Pág. 1), a parte autora pugna 

pela desistência da ação, tendo em vista sua mudança de comarca, bem 

como, ter proposto nova ação na comarca onde atualmente reside. 

DECIDO. Consubstanciado ao requerimento da parte autora, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA da presente ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-26.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LISBOA DE SA (REQUERENTE)

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

8009999-26.2017.8.11.0109 -SENTENÇA- Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Considerando o acordo realizado entre as 

partes, conforme consta em documento 14189226 - Pág.2, homologo-o, 

para os fins de direito. Por conseguinte, considerando a juntada do 

comprovante de cumprimento do acordo, com a quitação dos valores 

consignados no respectivo termo (doc. Num. 14741315 - Pág.1), JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, com data a viger a partir da 

presente homologação. Sem custas. Desnecessário o decurso de prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C. 

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

KEILA MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

8010003-63.2017.811.0109 -SENTENÇA- Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização por danos morais, que KEILA MORAIS DE SOUZA, promove 

face da empresa TELEFÔNICA BRASIL - VIVO S.A, objetivando 

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. 

Em exordial, a autora declara que não celebrou junto à requerida nenhum 

tipo contrato de prestação de serviços, porém, ao tentar efetuar compra 

no comércio local, foi surpreendida com a impossibilidade de efetuar sua 

compra em razão de constar sob seu nome uma restrição. Por 

conseguinte, a autora ao buscar informações quanto à inadimplência 

informada, constatou-se o débito no valor de R$130,48 (cento e trinta 

reais e quarenta e oito centavos) provenientes de suposto contrato junto à 

telefonia requerida. Contudo, a parte autora informa que não contratou 

qualquer serviço junto à requerida e desconhece origem do débito. 

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. Citada, a requerida 

apresentou contestação (doc. 9039223 - Pág.1) requerendo a 

improcedência do pedido indenizatório ante a ausência de provas, sendo o 

caso de situação fortuita em razão de fraude, além da ausência de dano 

moral e da culpa na negativação em nome da autora. Ainda, em preliminar, 

alegou a complexidade da causa e a necessidade de prova técnica. 

Oportunizado a impugnação a contestação a autora manteve-se silente. 

No mérito, faz mister o deferimento da concessão da inversão do ônus da 

prova, ope judicis pode ser feita em duas situações alternativas: 

verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência 

técnica, jurídica ou econômica de sua parte. No presente caso, dada à 

verossimilhança das alegações da requerente e a hipossuficiência 

reconhecida, é suficiente para determinar a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao requerido à comprovação da existência da dívida que serviu 

de arrimo para a negativação do nome da requerente. No que pertine a 

preliminar arguida, vislumbro a inocorrência, uma vez que a causa de 

mérito discutida na ação, versa sob a existência ou não de contrato, e, 

consequentemente, a existência de dívida. Destarte, este juizado é 

competente para conhecimento e julgamento da lide, sendo desnecessária 

perícia técnica. Por conseguinte, passada este premissa, o requerido 

apresentou contestação genérica, não trazendo aos autos comprovação 

do que alegou, pautando-se, tão somente à alegação de possível fraude e 

ausência de culpa, além de condenação da autora em litigância de má-fé, 

uma vez que os serviços contratados foram prestados. Além disso, não 

trouxe aos autos os documentos e contratos assinados pela reclamante, 

alegando que o contrato é na modalidade pré-paga, porém as imagens das 

telas demonstram que se trata de contrato plano controle. Ademais, no 

que concerne ao pedido de declaração de inexistência do débito, este é 

devido, pois ocasionou indevidamente a negativação do nome da autora, a 

qual é objeto dos autos, que também resta comprovado através do extrato 

juntado aos bojo dos autos através do doc. nº 5704862 - Pág. - 3. No que 

pertine a indenização, a inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito acarreta dano moral e, o dever de indenizar, sendo 

dispensável a comprovação objetiva, que se presume, por consistir aquela 

inscrição em registro público constrangedor, vexatório e restritivo do 

crédito, ligado a sua ilegalidade. Neste diapasão, é patente tal exegese 

dos Tribunais, conforme transcrevo a seguir: 13573981 - 

RESPONSABILIDADE CIVIL IN RE IPSA. RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO 

REGULAR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM FACE DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. I. Para consubstanciar responsabilidade civil faz-se 

necessário identificar a conduta do agente e o resultado danoso, bem 

como o nexo causal, consistente num componente referencial entre a 

conduta e o resultado. II. A despeito do atraso no cumprimento da 

obrigação contratada, o agente financeiro não pode promover ou manter a 

inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando 

comprovado o pagamento do débito, ainda que atrasado, até porque, 

nessa situação, o devedor submete-se ao ônus do atraso consistente na 

atualização monetária da dívida. III. Na espécie, embora o agente financeiro 

tenha recebido o valor das prestações atrasadas do financiamento 

estudantil em 06/11/2005, até 31 de julho de 2007 não havia providenciado 

a exclusão do nome do autor do cadastro restritivo. Essa situação 

configura o dano moral in re ipsa, isto é, presumido, prescindindo de 

prova. Precedentes desta corte e do STJ. lV. No cálculo da indenização 

por danos morais, o julgador deve atuar com razoabilidade, observando o 

caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o 

constrangimento suportado, sem caracterizar enriquecimento ilícito, até 

porque a indenização por dano moral não é preço matemático, mas 

compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada 

(resp 617.131/mg). V. Caso em que o valor da indenização por danos 

morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito fixado em primeira instância no importe de R$ 10.000,00 deve ser 

reduzido para R$ 5.000,00 para ficar em sintonia com a realidade de 

demandas similares examinadas por este tribunal. Precedentes desta 

corte. VI. A frustração pela não concretização de contrato de 

financiamento para aquisição de veículo automotor em razão da 

manutenção indevida do nome nos cadastros de inadimplentes não gera 

dano material, e sim moral, cuja indenização foi devidamente estabelecida 

pelo poder judiciário. VII. Apelação do autor a que se nega provimento e 

recurso adesivo da CEF parcialmente provido para reduzir o valor da 

inden ização para  R$ 5 .000 ,00 .  (TRF 01ª  R . ;  AC 

0001589-88.2007.4.01.3307; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram 

Meguerian; DJF1 04/03/2013; Pág. 133). AINDA: 46104621 - JUIZADO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. 

CONSUMIDORA EM MORA. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

CESSIONÁRIA QUE CELEBROU ACORDO DE QUITAÇÃO COM A 

DEVEDORA, MAS NÃO COMUNICOU A CEDENTE PARA CANCELAR A 

INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS A 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAS IN RE IPSA CONFIGURADOS E 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO (R$ 10.000,00). MINORAÇÃO PARA 

PATAMAR ADEQUADO (R$ 5.000,00.) 1. Efetuado o pagamento da dívida 

pelo devedor, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito 

deverá ser requerida pelo credor, no prazo de 05 dias, contados da data 

do pagamento efetivo (RESP 1149998/RS); 2. A inércia do credor em 

promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento e, 

consequentemente, procedendo ao cancelamento do registro, gera o 

dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo 

autor, sob forma de dano presumido. 3. A indenização por danos morais 

deve ser arbitrada em patamar adequado, de modo que promova o 

ressarcimento da parte lesada sem ocasionar enriquecimento ilícito. 

Recursos providos. Sentença reformada.  (TJ-BA; Rec . 

0005464-54.2010.805.0126-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Nicia 

Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 29/01/2013. FONTE: DVD 

MAGISTER. Além do mais, como explanado, a responsabilidade no 

presente feito, é objetiva. Embora no ordenamento jurídico a regra seja a 
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responsabilidade subjetiva, a relação jurídica posta à apreciação deste 

juízo se rege pela legislação consumerista, sendo que a jurisprudência é 

remansosa no sentido de que nessa seara do direito a responsabilidade 

independe da prova da culpa, salvo em casos excepcionais (artigo 14, § 

4º do Código de Defesa do Consumidor), onde não se encaixa o presente. 

Destarte, o dano moral é evidente pelas provas anexas, ultrapassando a 

margem da legalidade e do razoável, não se tratando de mero 

aborrecimento, Registre-se ser esse o entendimento prevalecente desta 

Corte, consoante os seguintes precedentes abaixo colacionados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO NA DECISÃO ORA AGRAVADA. 

ASSERTIVA RELATIVA À EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AUTOR (SÚMULA 385/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 

DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à 

desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da 

efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato 

praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 3. [...] (AgRg no 

Ag 1235525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 07/04/2011, DJe 18/04/2011). Atualmente os diversos conceitos sobre 

dano moral convergem em muitos pontos, podendo singelamente 

afirmar-se que o entendimento expendido por Walter Moraes e citado por 

Rui Stoco cristalizou-se, segundo ele: “O que se chama de ‘dano moral’ é, 

não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Vale dizer que dano moral e um 

estrago ou uma lesão na pessoa, mas não no patrimônio.” Segundo Sílvio 

de Salvo Venosa: “Dano Moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de 

personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por 

que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo 

dano em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável.” Frisa-se que, 

a reparação judicial deve limitar-se à compensação dos danos suportados 

pelo ofendido, não podendo dar ensejo ao enriquecimento sem causa do 

demandante, em detrimento do patrimônio do hipotético ofensor. Sendo 

assim, no arbitramento de indenizações por danos morais, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob 

pena de ofensa ao disposto no art. 5º, inciso V e X, da Constituição 

Federal e nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil Brasileiro: 

Art. 5º (...) V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X – 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas,assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; Nesse sentido, é oportuno calcar o decisium 

sob o princípio da proporcionalidade, que é um direcionador em relação 

aos demais princípios, no sentido que em um conflito entre princípios deve 

haver uma ponderação de valores baseada na proporcionalidade e 

razoabilidade, buscando sempre a preservação da dignidade da pessoa 

humana. Mesmo esse princípio não estando expressamente previsto no 

ordenamento jurídico pátrio, é inafastável a sua aplicação visto ser um 

pressuposto fundamental para efetivação do Estado Democrático de 

Direito. (GUERRA FILHO, 2005). Por isso, o valor indenizatório além de 

reparar, também dever ser útil a garantir que novas agressões sejam 

minimizadas, ensejando que os fornecedores descritos pelo Código de 

Defesa do Consumidor, recorram a investimento para ceifar quaisquer 

danos os consumidores. Apesar dessa função punitiva da reparação por 

dano moral, cabe ao julgador levar em consideração o grau de 

potencialidade econômica do autor do fato, a fim de evitar o 

enriquecimento sem causa, considerando que a real intenção é o justo 

equilíbrio entre reparação e punição, atendendo mais a uma função 

educativa baseada na vida em comunidade, o respeito mútuo e construção 

social. O cunho sócio-educativo assumido pela indenização por dano 

moral deve predominar em detrimento do fator pecuniário que envolve 

essas reparações. Isso pode ser observado em trechos das seguintes 

decisões jur isprudenc ia is :  EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. 1. Presentes os pressupostos da obrigação de indenizar, 

evidente se mostra a ocorrência de dano moral pelo cadastramento 

indevido do nome do autor no SPC. 2. Trata-se de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. 3. O arbitramento da 

indenização por danos imateriais em 20 (vinte) salários mínimos mostra-se 

suficiente e adequada para a recomposição dos prejuízos, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do autor e encontrando-se 

em conformidade com o entendimento desta Câmara. 4. Os danos 

materiais, ao revés dos danos morais, exigem comprovação consistente 

de sua ocorrência. Não provada a diminuição ou a frustração da 

expectativa de aumento do patrimônio do demandante, inviável o 

acolhimento de sua pretensão, com a condenação da empresa 

demandada ao pagamento de indenização a esse título. APELO DO RÉU 

IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70012154746, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 27/07/2005). Não se 

aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, considerando que todas as 

anotações no cadastro de inadimplentes são posteriores a da Vivo, não 

são preexistentes. Face ao exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

declaro inexistente o débito no valor de R$130,48 (cento e trinta reais e 

quarenta e oito centavos) provenientes de suposto contrato junto à 

telefonia requerida. Porquanto, quanto à negativação indevida, condeno o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser atualizado pelo IGPM- FVG a 

partir da data da publicação desta sentença, bem como juros legais a 

contar da data do evento (negativação). Oficie-se os órgão de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA) para que retire o nome da autora do rol de 

inadimplentes, caso ainda esteja, tão somente com relação ao contrato e 

débito objetos dos autos. Deixo de condenar a requerida em custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 

9099/95. P.R.I.C. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-25.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS LOPES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº 

8010012-25.2017.8.11.0109 -SENTENÇA- Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Designada audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, esta restou inexitosa em razão da ausência de 

proposta nº 7333630 - Pág.1. Ademais, não houve contestação aos fatos 

arguidos em inicial. Desse modo, requerido pela parte exequente a 

decretação da revelia e o julgamento da lide. Em análise ao que consta nos 

autos, de fato, comportam julgamento. Na espécie, constato a 

caracterização de hipótese de julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, cumulado 

com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. A pretensão autoral cinge-se à 

condenação da parte executada em efetuar o pagamento do débito 

concernente ao valor de R$2.397,42 (dois mil trezentos e noventa e sete 

reais e quarenta e dois centavos), descrito através de 06 (seis) notas 

promissórias (doc. 5704900 – Pág.1 - doc. 5704900 - Pág. 2). Conforme 

se depreende do processado, a requerida encontra-se inadimplente, 

razão pela qual, a parte autora pugna pela sua condenação ao pagamento 

do débito acrescido de juros e correção monetária. A parte ré, apensar de 

comparecer a audiência designada, não contestou as arguições, deixando 

de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

pretensão formulada. Nesse contexto, incontroverso a inadimplência 

arguida, uma vez que a parte ré celebrou contrato junto à parte autora 

para aquisição de produtos, porém, mas não o cumpriu integralmente, 

deixando de quitar o débito objeto dos autos. Logo, evidente o 

inadimplemento do contrato, corroborado pelas notas promissórias 

anexadas ao pedido inicial, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC, para condenar a parte ré ao 

pagamento do valor de R$2.397,42 (dois mil trezentos e noventa e sete 

reais e quarenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido 
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monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da 

citação. Sem custas e sem honorários de advogado a teor do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Em caso de cumprimento espontâneo do julgado 

pela parte devedora, no prazo legal, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, 

em favor da parte credora. Após o trânsito em julgado, caberá à autora 

requerer o cumprimento da obrigação, consignando que, a inércia causará 

o arquivamento dos autos sem prévia intimação. Vindo aos autos o pedido 

de cumprimento de sentença, promova a Secretaria às anotações devidas 

e intime o executado par promover o pagamento voluntário, no prazo de 15 

dias, sob pena de incidência da multa de dez por cento, prevista no § 1º 

do artigo 523 do CPC. Na mesma oportunidade este deverá ser cientificado 

que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, independente de 

nova intimação e penhora, poderá apresentar, nos próprios autos, sua 

impugnação (artigo 525 do CPC). Oportunamente, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-13.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

JERCIRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANO DE TAL (REQUERIDO)

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR BORGES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA 

DE MARCELÂNDIA Autos nº: 8010082-13.2015.8.0109 -SENTENÇA- 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Trata-se 

de ação indenizatória, promovida por Jercira Martins em face de Valdeir 

Borges dos Santos, designada audiência de instrução, as partes foram 

devidamente intimadas, conforme consta nos autos, contudo, compareceu 

ao ato instrutório tão somente a advogada da parte autora, conforme 

consta em ata (doc. 5702943 - Pág.2 ) Dada a palavra à procuradora, esta 

alegou a prescindibilidade da presença da parte autora, bem como, 

requereu a decretação da revelia em face do requerido. Em que pese às 

arguições tecidas, em razão da ausência da parte autora, é medida a se 

impor, a Extinção do feito, considerando as diretrizes esculpidas no art. 

51, inc. I, da Lei 9.099/95, a qual abaixo transcrevo: Art.51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previsto em Lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; II- (...) Neste 

diapasão, temos o julgado: PROCESSO CIVIL.JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS.NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, APESAR DE REPRESENTADO POR ADVOGADO. HIPÓTESE 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PECULIARIDADES DA LEI Nº 9.099/95.1.O 

FATO DE O AUTOR DEIXAR DE COMPARECER À AUDIÊNCIA, MESMO 

FAZENDO-SE REPRESENTAR POR ADVOGADO, NÃO TERIA QUALQUER 

REPERCUSSÃO NA ESFERA DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO 

PROCESSO CASO O FEITO TRAMITASSE NA CHAMADA JUSTIÇA 

TRADICIONAL, QUE TEM COMO NORMA DE REGÊNCIA O CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ENTRETANTO , EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, É A 

PRÓPRIA LEI Nº9.099/95 QUEM IMPÕE A NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES ÀS AUDIÊNCIAS (ART.9º), 

SENDO MESMO CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO O FATO DE O 

AUTOR DEIXAR DE COMPARCER A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS 

DESIGNADAS (ART. 51, INCISO I), AINDA QUE SE FAÇA REPRESENTAR 

POR ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. 2. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA (TJ-DF- ACJ 67399 – DF) Assim, 

considerando a ausência da parte autora, JULGO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do 

art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e arquivem-se os autos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-31.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ROMANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACI CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

8010085-31.2016.8.11.0109 -SENTENÇA- Considerando o acordo 

extrajudice realizado entre as partes conforme consta em certidão em 

documento nº 13934720 - Pág.1, homologo-o, e por conseguinte JULGO 

EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, com data a viger a partir da presente 

homologação. Sem custas. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C.. Marcelândia/MT, 08 

de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 389-72.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): Melissa Sarzai 

Sartori Azevedo, OAB/MT -7.914, para manifestar-se acerca do ofício 

acostado às fls.30, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 1599-61.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DO PRADO ME, ADRIANO NUNES DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1599-61.2014.811.0111 (Código 55633)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Adriano Nunes do Prado

Vistos.

Defiro o requerimento retro (ref.49).

Proceda-se a pesquisa de bens do executado, via INFOJUD, nos termos 

da decisão derradeira (ref.45).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 2703-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENCIO JOSE MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo de Freitas Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2703-20.2016.811.0111 (Código 65062)

Classe – Assunto: Monitória
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Requerente: Juvêncio José Martins Neto

Requerido: Everaldo de Freitas

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

Em tempo, INTIME-SE a parte autora a trazer aos autos seus documentos 

pessoais e comprovante de residência na Comarca.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 50681 Nr: 557-45.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILGMAR FERNANDES ARAGAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 557-45.2012.811.0111 (Código 50681)Classe – 

A s s u n t o : E x e c u ç ã o  F i s c a l E x e q u e n t e : F a z e n d a  P ú b l i c a 

EstadualExecutado:Ilgmar Fernandes AragãoVistos.1) Tendo em vista o 

teor da certidão inclusa (Ref.42), NOMEIO como defensor dativo o 

causídico DR. IGOR NEVES DE CARVALHO para patrocinar os interesses 

do executado Ilgmar Fernandes Aragão.Tomando em conta a natureza da 

causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT. (....) “No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; ii) não receber do beneficiário qualquer remuneração a título 

de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem 

como o executado para comparecer ao escritório do 

causídico.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 28 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8987 Nr: 363-55.2006.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS Indústria e Comércio de Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680 / MT, LARISSA AGDA VILELA PEREIRA - OAB:9796/MT, 

Marcelo Rosa Lopes - OAB:4.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT

 COMARCA DE MATUPÁ - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 363-55.2006.811.0111

ESPÉCIE: Depósito

PARTE REQUERENTE: Banco Bamerindus do Brasil S/A

PARTE REQUERIDA: SMS Indústria e Comércio de Madeiras

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Sms Indústria e Comércio de Madeiras, 

CNPJ: 70523170000136, brasileiro(a), Endereço: incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 404,86 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de protesto.

OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes;

2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia e o comprovante 

na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum desta Comarca.

 Eu, Regina Matos Davi, o digitei e assino.

 Matupá - MT, 6 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56871 Nr: 663-02.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL DE ANDRADE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - 

OAB:17350-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56871.

Processo nº 663-02.2015.811.0111.

Vistos.

DEFIRO o pedido de Ref. 51.

Para tanto, OFICIE-SE a autarquia demandada através de sua agência 

localizada nesta Comarca, para que traga aos autos extratos de 

pagamento realizado referente ao benefício concedido a parte autora à 

Ref. 26.

Com o aporte de referidos extratos, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36622 Nr: 1463-69.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do NCPC, 

c.c Art. 1.010 e §§ do mesmo códex, dou prosseguimento ao feito 

intimando o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31867 Nr: 885-77.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DAS NEVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do NCPC, 

c.c Art. 1.010 e §§ do mesmo códex, dou prosseguimento ao feito 

intimando o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 867-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ICHIRO HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., JOSE 

SARAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Requerente, por todo o 

conteúdo do certidão de fls.115, para que no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62026 Nr: 1012-68.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BELON MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530A/ MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1012-68.2016.811.0111 (Código 62026)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Leandro Belon Marcondes

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 53086 Nr: 1209-28.2013.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1209-2013.811.0111 (Código 53086)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Fundo de Inv. em Direitos Creditórios

Requerido: Jovenil Queiroz Mendonça

Vistos.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido Decreto, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão e ação executiva.

Destarte, imprescindível a juntada do original do documento representativo 

de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito 

com força executiva, sendo requisito indispensável para conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o original da cédula de crédito bancário, sob 

pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 192 Nr: 792-22.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir José Granella, ZINALDO DA 

CONCEIÇÃO, DEONÍSIO APARECIDO TEODORO, HERMES FEDATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior - OAB:3735 / MT, 

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:OAB/MT 17562, PEDRO 

HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) doréu, Dr(ª):Nilson Allan Rodrigues 

Portela, OAB/MT n° 17562, para comparecer neste Juízo para retirar a 

certidão de honorários, nop prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53186 Nr: 1301-06.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18.320 MT, Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9672-A

 INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais, a que fora 

condenado na sentença de fls. 37, sendo o valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavo), de custas judicias e R$ 

137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) referente a 

taxa judiciária, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 115-16.2011.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI CAÇULA MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

REINALDO CAÇULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 
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MARAFON - OAB:12.275-B/MT, LUIZ RENATO RAGAZZO MACHADO 

GOMES - OAB:29.517/SP

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais, a que fora 

condenado na sentença de fls. 106/108, sendo o valor de R$ 632,74 

(seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro reais), de custas 

judicias e R$ 632,74 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro 

centavos) referente a taxa judiciária, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53607 Nr: 1699-50.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO BORMANN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

FETAGRI, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY BORMANN - 

OAB:12.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais, a que fora 

condenado na sentença de fls. 115, sendo o valor de R$ 4.356,01 (quatro 

mil trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo), de custas judicias e 

R$ 4.007,34 (quatro mil e sete reais e trinta e quatro centavos) referente a 

taxa judiciária, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77972 Nr: 2975-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Lemes Neri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Vistos.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, em face de EUCLIDES LEMES NERI, pela prática do crime 

previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso I, c/c art. 

61, todos do Código Penal.1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi 

oferecida em Juízo, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, 

configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados 

pelos documentos carreados aos autos de inquérito policial. Além disso, 

não verifico nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no 

art. 395 do Código de Processo Penal.2) Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.º 11.719/2008, 

CITE-SE o acusado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 

dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.3) 

Decorrido tal prazo, se não houver apresentação de resposta à 

acusação, volte-me conclusos. 4) No ato de citação deverá constar a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o juiz deve lhe nomear um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais 

não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a 

certidão, além de certificar sobre a citação dos réus, deverá mencionar se 

estes informaram se pretendem ou não constituir advogado, e, em caso 

negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor (Art. 1.373, § 4º da CNGC).5) Com o mandado já 

juntado aos autos, a Sra. Escrivã deverá observar a certidão do meirinho 

e, não tendo o acusado advogado constituído e nem condições de 

constituir um, ser-lhe-á nomeado defensor dativo[...]

Comarca de Nobres

Vara Única

Portaria

P O R T A R I A Nº /2018/DF.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO a o falecimento da ex-vereadora e atual vice-prefeita do 

município de Nobres, Sra. Paulina Dias da Silva;

CONSIDERANDO o teor do Decreto n. 080/2018 que decretou Luto Oficial 

de 03 (três) dias e Ponto Facultativo para os serviços públicos municipais 

no dia 08 de outubro de 2018;

 R E S O L V E :

 I – SUSPENDER o expediente forense no dia 08/10/2018.

II – SUSPENDER os prazos processuais que se vencerem no referido dia, 

prorrogando-os para o próximo dia útil subsequente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se presente portaria à Presidência e a 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Nobres - MT, 08 de outubro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73966 Nr: 2492-62.2018.811.0030

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alceu de Oliveira, Marlene Piza de Oliveira, 

Adriane de Oliveira Barros, José Fernando Beteti Barros, Sandra de 

Oliveira Torchi, Alan Torchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina 

Tayar Tepedino, Ranulfo Lopes de Andrade, Wanilton Barbosa Mello, 

Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de oposição.

 Alegam os opoentes que são os legítimos possuidores do imóvel em litígio 

nos autos de número 328-27.2018.811.0030. Atribuem à causa o valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 Em consulta a ação de reintegração de posse, constato que o valor da 

causa atribuído pelos oponentes não correspondem ao proveito 

econômico perseguido, já que na ação de n. 328-27.2018.811.0030 foi 

atribuída a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

 Neste sentido, corrijo de ofício o valor da causa para o montante de R$ 

100.000,00 (cem mil reais).

 Intimem-se os oponentes para que proceda com o recolhimento das 

custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 No mesmo prazo deverá o patrono dos oponentes juntar aos autos a 

procuração.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73944 Nr: 2475-26.2018.811.0030
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advanta Comércio de Sementes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Krindges, Ariana Dias Liu Krindges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimnento 

Kaneyuki - OAB:198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – NÃO LOCALIZAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S)Caso o(s) executado(s) 

não seja(m) localizados, intime(m)-se o exequente para indicação do 

endereço desse(s), no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, 

havendo indicação de endereço diverso do constante nos autos, proceda 

com a intimação do(s) executado(s), de modo a cumprir as demais 

determinações constantes nesta decisão.Desde já destaco que cabe ao 

exequente trazer aos autos o endereço do executado, bem como 

comprovar o esgotamento dos meios de localização do(s) executados.IV – 

DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENSCaso o executado seja citado e não 

efetue o pagamento ou não proponha embargos, conclusos para 

apreciação dos demais pedidos constante na inicial. V - DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISDefiro desde já o cumprimento nos moldes facultados 

pelo art. 212, §2º do CPC, caso haja necessidade.Havendo necessidade 

de pagamento de diligências, intime-se o exequente para que providencie 

o pagamento dessa e junte aos autos o comprovante de pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso, não haja o cumprimento da determinação 

acima, certifique-se a inercia do advogado e proceda com a intimação 

pessoal do exequente para juntar o comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Para tanto, deverá 

intimar a autora (PJ) pessoalmente, através de Aviso de Recebimento 

(AR), sendo desnecessária nova intimação do advogado a respeito deste 

último ato.Vale a presente decisão como mandado de citação do 

executado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73669 Nr: 2307-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva, Iolanda Eretina Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390, Alcebiades Alves da Silva Junior - OAB:20417, 

RODOLFO AMORIM MOLINA - OAB:21636/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

DOMICILIAR da acusada Iolanda Eretina Ribeiro.III – DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOObserva-se que as alegações 

apresentadas pelos denunciados confundem-se com o próprio mérito da 

demanda. Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam 

a persecução penal. Assim, não há prova cabal de que os acusados não 

sejam autores do fato que imputado, razão pela qual prescinde de 

instrução probatória. Outrossim, por verificar que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 415 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo 

outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Dessa forma, designo o dia 30/10/2018, às 

16h45mim, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se os acusados e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).IV – DAS DETERMINAÇÕES FINAIS A presente decisão 

vale como mandado de intimação. Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60441 Nr: 3983-75.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Revogo a liminar proferida, à ref.4.

Em havendo restrição judicial no veículo com fundamento neste processo, 

proceda com a devida baixa da restrição junto ao RENAJUD.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55792 Nr: 946-40.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida 

da Silva, Luiz Carlos Gonçalves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o pagamento das custas 

referente à carta precatória a ser expedida, juntando comprovante, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 2076-02.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Nasser Manfrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antônio da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/O, Francisco Anis Faiad - OAB:3520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 1827-51.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oséias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5920 Nr: 414-49.2005.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Bolonha Funaro, Gallway Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, Antonio Carlos Zago, Sonia Gonçalves Aguiar 

Zago, Livia Rabani Lisboa da Costa, Odiles Freitas de Souza, Alvaro da 

Cunha Neto, SGUAREZI & CUNHA ADVOGADOS E ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denofa do Brasil S/A, José Jonas Sguarezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro da Cunha Neto - 

OAB:12.069-MT, Dauto Barbosa Castro Passare - OAB:MT/6199, 

Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT, Odiles Freitas de Souza - 

OAB:9.907MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:MT/6199, Milton Dabul Pompeu de Barros - 

OAB:3551/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCOS WAGNER SANTANA VAZ, para 

devolução dos autos nº 414-49.2005.811.0031, Protocolo 5920, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60977 Nr: 915-63.2018.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMA, MHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, EDSPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia do 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 624-63.2018.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO LEONI GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI, DEISE 

JUSSARA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOESTER RODRIGO MARÇAL 

SIQUEIRA - OAB:17194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia do extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) 

meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa 

casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.[...] Equânime, 

proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros 

estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem por escopo a 

defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de 

modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61316 Nr: 1089-72.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORNÉLIO BACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 

efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 1505-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILE APARECIDA NARCIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos 

embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 5º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72123 Nr: 43-79.2017.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Dallago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ernani Evangelista, Hilda Maria 

Martins Fernandes Evangelista, Ana Beatriz Fernandes Evangelista, Ernani 

Evangelista Junior, Denise Fernandes Evangelista, Rosana Evangelista 

Pinto de Oliveira, João Evangelista, Mario Marcolino dos Santos, João 

Batista dos Santos, Liamar Umbelina de Araújo dos Santos, Ricardo 

Wagner de Oliveira, Ana Maria Evangelista Pinto, Silvana Maria Evangelista 

Pinto, Iolanda Evangelista Pinto, Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Irdeu 

Pinto da Costa, Antonio Seiscentos, Geraldina Alves dos Santos, Luiz 

Carlos Presente, Jose Elias Soares, REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela derradeira vez, impulsiono os autos para intimação da parte Autora 

para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos das 

guias pagas para expedição de carta precatória, ou retire a missiva neste 

Juízo e promova sua distruição diretamente no Juízo Decrecado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 111-05.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSdS, ECH, TNMdSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA, Cpf: 

92590977115, Rg: 1137789-5, Filiação: Luiz da Silva e Iolanda Santos da 

Silva, data de nascimento: 19/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ART. 217-A, CP.

Despacho: Vistos em correição.Defiro o requerimento do Ministério 

Público.Dessa forma, expeça-se Carta Precatória à comarca do endereço 

fornecido pelo Ministério Público, com a finalidade de proceder à citação 

do acusado para que responda à ação penal, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se 

o acusado de que caso não apresente a resposta no prazo legal, ou se, 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor dativo ou 

Defensor Público.Outrossim, considerando que foram frustradas as 

tentativas de localização do réu LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA, cite-se 

por edital com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 

e seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 23 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72123 Nr: 43-79.2017.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Dallago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ernani Evangelista, Hilda Maria 

Martins Fernandes Evangelista, Ana Beatriz Fernandes Evangelista, Ernani 

Evangelista Junior, Denise Fernandes Evangelista, Rosana Evangelista 

Pinto de Oliveira, João Evangelista, Mario Marcolino dos Santos, João 

Batista dos Santos, Liamar Umbelina de Araújo dos Santos, Ricardo 

Wagner de Oliveira, Ana Maria Evangelista Pinto, Silvana Maria Evangelista 

Pinto, Iolanda Evangelista Pinto, Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Irdeu 

Pinto da Costa, Antonio Seiscentos, Geraldina Alves dos Santos, Luiz 

Carlos Presente, Jose Elias Soares, REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada 

em face de Waldemar Dallago em face de Espólio de Ernani Evangelista, 

Hilda Maria Martins Evangelista e outros em relação a propriedade rural 

(imóvel) denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no 

município de Nova Bandeirantes/MT.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Propriedade rural (imóvel) denominado 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Nova 

Bandeirantes/MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.Desde já, 

uma vez que preenchido os requisitos do art. 329, I, do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de aditamento à inicial de fls. 192/196, para 

incluir as pessoas de Luiz Carlos Presente e Irdeu Pinto da Costa como 

litisconsortes passivos necessários (confinantes) da demanda, bem como 

para retificar o valor da causa.Desta forma, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para incluir os litisconsortes passivos necessários na 

capa dos autos e no sistema Apolo, bem como para que conste o valor 

dado à causa às fls. 192/193.Ademais, tendo em vista que foi retificado o 

valor da causa, intime-se o autor para no prazo de 10 dias proceder ao 

recolhimento das custas judiciárias devidas.Por outro lado, citem-se, 

pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os requeridos, confinantes 

conhecidos e nominados na inicial e no aditamento à inicial, e por EDITAL, 

com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos identificados (art. 259, inciso I, do CPC).Intimem-se para 

que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município de Nova Bandeirantes, instruindo com cópia do mapa e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do Código de Processo Civil).O prazo para contestar será contado na 

forma do art. 335 do CPC, observadas as prerrogativas previstas nos 

arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, iniciando-se na forma prevista no 

art. 231, CPC. Após, não sendo apresentada contestação pelos 

requeridos e confinantes citados por edital e, considerando a inexistência 

de núcleo de defensoria pública atuando nesta comarca, nomeio o Dr. 

Thiago Pereira dos Santos, OAB n. 13.388/MT como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Cientifique-se Frederico Mirando para, querendo, se 

manifestar nos autos (fl. 195).Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 04 

de agosto de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 703 de 802



lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 06 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77021 Nr: 930-29.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cavalcante de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77021 – Autos n. 930-29.2018.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Ante ao pedido de desistência do requerente defiro e HOMOLOGO por 

sentença para que surtam seus efeitos legais os pedidos de desistência 

de fls. 27 e JULGO EXTINTA sem resolução de mérito a presente ação de 

busca e apreensão, nos termos do art. 485, inc. VIII do CPC.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do 

CPC) certifique-se o trânsito em julgado.

O autor arcará com o pagamento de custas processuais remanescentes 

se for o caso.

Levantem-se as restrições junto aos sistemas RENAJUD e demais 

contrições, bem como recolham-se os mandados em posse do Sr. Oficial 

de Justiça.

Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70760 Nr: 1027-97.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Nunes Mendonça Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO.Sem custas, à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

causa, ficando suspensa a cobrança pois a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Intime-se a parte autora e em 

seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69157 Nr: 46-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Joel dos Santos, Maria Jose Grassioti, 

Sandrismar Pereira Sobrinho, Jocimar Teixeira Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outros, Emiliano Gonçalves da Silva Filho, 

Interessados incertos ou desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADA 

PELOS REQUERENTES EM FACE DE EMILIANO GONÇALVES DA SILVA 

FILHO E OUTROS EM RAZÃO UMA ÁREA DE TERRA DE 2.469,4718 

HECTARES NO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intimem-se a União, o Estado e o 

Município de Nova Bandeirantes, instruindo com cópia do mapa e do 

memorial descritivo do imóvel, para querendo, no prazo de 10 dias, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

Código de Processo Civil).Ainda, citem-se por EDITAL, com o prazo de 30 

dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos identificados 

(art. 259, inciso I, do CPC).O prazo para contestar será contado na forma 

do art. 335 do CPC, observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 

229 do mesmo diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, 

CPC.Não sendo apresentada contestação pelos os interessados ausentes 

incertos e desconhecidos identificados citados por edital, certifique-se e 

voltem os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 08 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66253 Nr: 44-79.2018.811.0107

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Procedimento Administrativo de Pedido de Reconhecimento 

Espontâneo de Paternidade “PROJETO PAI PRESENTE”, figurando como 

interessada YANNA LAVIGNE SANTANA DE SOUSA, representada por 

sua genitora VILAILDE SANTANA DE SOUSA, em face de EVANDRO 

AGUIAR DE CARVALHO.

Na ref. 10, consta certidão de nascimento em que o requerido reconheceu 

a paternidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o requerido reconheceu 

espontaneamente a paternidade, tendo inclusive providenciado a 

averbação na certidão de nascimento da infante.

 Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33833 Nr: 211-43.2011.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO 

ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA 

LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAUJO ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL, MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192, DAIANE 

TRICHES - OAB:OAB/MT 14.763-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 12 (doze) meses, a 

partir do requerimento.

Escoado o prazo, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30280 Nr: 635-61.2006.811.0107

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFONS GARDEDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES ANTONIO SANTIN, RENILSON JOÃO 

DE FREITAS, SEBASTIÃO SOARES CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCIO MOREIRA JÚNIOR 

- OAB:17828, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, 

Tereza Cristina Moreira Massaneiro - OAB:19822/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT, Oscar Luíz 

Oliveira - OAB:5588-MS

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 874-50.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741/O, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159/O

 Vistos.

Em tempo, onde se lê: “20 de março de 2018, às 14h”, leia-se: “20 de 

março de 2019, às 14h”.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32273 Nr: 269-17.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro da Silva Andrieski - 

OAB:7460-A/MT

 Vistos.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência de conciliação para o 

dia 08 de novembro de 2018, às 16h30min.

 INTIME a parte requerida via DJE, para que compareça ao ato designado 

acompanhado de advogado, importando a sua ausência nas sanções do 

artigo 334, § 8, do Código de Processo Civil.

Restando infrutífera a conciliação, venham os autos conclusos para 

julgamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31093 Nr: 509-74.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Bruneta Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 Vistos.

 Não há contradição.

No caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão proferida no 

feito é contraditória, uma vez que reconheceu a nulidade da citação ficta, 

porém rejeitou a prescrição.

Compulsando os autos, verifico que este juízo declinou claramente as 

razões da declaração de nulidade da citação ficta, assim como os motivos 

da rejeição da prescrição, razão pela qual deve se manter inalterado.

Por fim, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido no 

feito, haja vista que foi contrária a sua pretensão, fatos que não ensejam 

o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não via adequada à 

reforma do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 68-15.2015.811.0107

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2005-89.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 VISTOS.

DEFIRO o postulado pela defesa na ref. 196, tendo em vista a justificativa 

do patrono do réu, que participará de outra sessão do júri no dia 

09.10.2018 (um dia anterior à sessão designada neste Juízo) na 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop/MT - Cód. 227181.

Assim, REDESIGNO a sessão do júri para o próximo dia, isto é: 11/10/2018, 

às 09h, a ser realizado no auditório da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, 

requisitando-se para tanto o espaço.

 Proceda o diligente Gestor Judiciário a intimação dos jurados e das 

testemunhas para comparecerem ao ato redesignado.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16789 Nr: 20-76.2003.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

MARI ADILMA ALVES DOS SANTOS, MARIA DILMA ALVES DOS SANTOS, 

LOREDI JULIANO DE OLIVEIRA, DANIEL CRISTIANO DE OLIVEIRA, NEUSA 

MARIA DE OLIVEIRA, DIRCEU ADRIEL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, Alceu Campagnolo - Espólio, FRANCISCO ANTONIO WARTHA, 

Maria Beth Campagnolo, Eduardo Alfredo Zinke, Marine Seni de Melo, 

LEONARDO AUGUSTO CAMPAGNOLO, RICARDO CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679, FELIPE RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, JOSÉ 

FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014-MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Usucapião em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por DIRCEU DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA - ESPÓLIO em face 

de COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA., e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Após o decurso do prazo para cumprimento da obrigação pactuada, as 

partes novamente apresentaram termo de acordo para por fim a fase de 

execução da sentença (fls. 264/267).

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

extrajudicial, visando colocar fim ao litígio de maneira consensual, contanto 

com a anuência expressa do Município de Nova Ubiratã – MT, pugnando 

pela extinção do feito.

Pois bem. Constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes demandantes e de seus respectivos 

patronos. Em razão disso, a homologação da avença é medida que se 

impõe, notadamente porque o mencionado pacto envolve direitos 

disponíveis.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

fls. 264/267, nos exatos moldes das cláusulas estipuladas livremente 

entre as partes. Considerando que as partes não pugnaram pela 

suspensão, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Condiciono a eficácia do acordo à apresentação nos autos da Lei nº 

800/2018.

Custas nos termos do acordo.

P. R. I. C.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 874-21.2013.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR POTRICH, TERESINHA DAMIANI 

POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:30773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Rudimar Rommel - OAB:8238-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Servidão Administrativa em fase de Cumprimento de 

Sentença ajuizada por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA em face de VANIR POTRICH e TERESINHA DAMIANI POTRICH, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Após o decurso do prazo para cumprimento da obrigação pactuada, as 

partes novamente apresentaram termo de acordo para por fim a fase de 

execução da sentença (fls. 389/394).

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

extrajudicial, visando colocar fim ao litígio de maneira consensual, contanto 

com a anuência expressa do Município de Nova Ubiratã – MT, pugnando 

pela extinção do feito.

Pois bem. Constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes demandantes e de seus respectivos 

patronos. Em razão disso, a homologação da avença é medida que se 

impõe, notadamente porque o mencionado pacto envolve direitos 

disponíveis.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

fls. 389/394, nos exatos moldes das cláusulas estipuladas livremente 

entre as partes. Considerando que as partes não pugnaram pela 

suspensão, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se o disposto no artigo 34 do Decreto Lei nº 3365/41.

Proceda ao levantamento dos valores depositados no feito em favor da 

parte requerida, nos termos do acordo.

Intime-se a parte autora para proceder ao depósito do valor remanescente 

dos honorários periciais.

Custas nos termos do acordo.

P. R. I. C.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 180-91.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI, FERNANDO ANTONIO DE AREA 

LEÃO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, SERGIO ADIB HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Procurador da parte autora, da 

decisão abaixo colacionada:

Vistos.

Cumpra-se na forma determinada pelo E. Tribunal no acordão proferido 

nos autos do RAI nº1010669-25.2017.8.11.0000.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora pessoalmente, para que no prazo 

de 10 (dez) dias regularize sua representação processual, 

manifestando-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, bem 

como efetuar o pagamento referente sua cota da verba pericial de fls. 

780/782, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, 

presumindo-se a desistência.

Caso o parte autora constitua advogado no prazo assinalado e deposite a 

verba pericial, prossiga conforme determinado anteriormente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 50915 Nr: 282-74.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA TEREZINHA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manfiestar 

acerca do ofício de fls. 84, no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50454 Nr: 715-15.2012.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON INÁCIO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Bucco Brum, Luiz Fernando 

Bucco Brum, FERNANDO PEDROSO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B, 

MARCELO GIULIANO VEPPO PALMA - OAB:OAB/MT 6.793-B, Vinicius 

Diogo Schirmer de Paula - OAB:15079 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 342-47.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONINI E BORGES LTDA EPP, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA 

SCARSINSKI - OAB:15108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, SOLANGE DA COSTA 

SILVA - OAB:15270

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-87.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000064-87.2017.8.11.0107. REQUERENTE: IVAN CARLOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

vide sua intimação na pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimado. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 

04/10/2018 GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-87.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000064-87.2017.8.11.0107. REQUERENTE: IVAN CARLOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, 

vide sua intimação na pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 
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regularmente intimado. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 

04/10/2018 GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-57.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Intime-se a parte autora para que comprove nos autos, no prazo 

de 10 dias, a condição de microempreendora individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8°, §1°, inciso II, da Lei 

9099/95. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-17.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA LUZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Em que pese a manifestação da parte autora na petição de id 

5671312, tenho que o pedido de reconsideração não é o meio cabível, o 

qual se deve ocorrer através de recurso pertinente. Assim, cumpra-se 

conforme já determinado na decisão de mov. 20. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-87.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para informar 

o endereço atualizado do requerido, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67107 Nr: 739-22.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Selma Valoes, Moacir Tortato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Terezinha Destro Fernandes, Luiz 

Carlos Salesse, Valdecir Antônio Guadagnin, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43638, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 Vistos.

Decisão-> Determinação

CUMPRA-SE a liminar suspensiva da decisão de reintegração de posse de 

acordo com a área descrita no relatório de julgamento.

JUNTE-SE cópia da decisão do E.TJMT nos autos de código 79270, 

enviando-se cópias ao TJ nos autos do respectivo agravo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 775-78.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliene Goulart Bentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Embargos de Terceiro, proposta por JULINERE 

GOULART BENTOS, em desfavor de LUIZ CARLOS SALESSE E RENATO 

GOMES NERY, todos já qualificados nos autos.

Anteriormente à análise do pedido liminar, observo que a embargante 

atribuiu à causa o valor de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, tal 

valor demonstra-se incompatível com o proveito econômico visado pela 

embargante, bem como pela documentação acostada aos autos e 

documentos constantes nos autos principais (feito 67107).

 Assim, CORRIJO, de ofício, o valor da causa, atribuindo-lhe a quantia de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos do art. 292, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez ser o valor correspondente ao 

proveito econômico perseguido pelo autor (fl. 12).

Intime-se o autor para recolher as custas processuais complementares, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob penda de indeferimento da inicial.

Recolhidas as custas, volvem-me os autos conclusos com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010101-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TIAGO FERNANDES 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo legal para pagamento integral da 

condenação, em seguida, REMETAM-SE os autos à contadoria do juízo 

para elaboração de memorial descritivo atualizado da dívida, atentando-se 

à majoração aplicada pela turma recursal e incluindo-se, se for o caso, 

multa pelo não pagamento espontâneo. Após, INTIME-SE o requerente para 

que comprove o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida, 

INTIME-SE o requerido para que manifeste, também no prazo de 05 (cinco) 

dias, sua concordância, ou requeira o que de direito em termos de 

prosseguimento da execução. Havendo concordância com os valores pela 

parte requerida, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

incontroversos depositados, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) requerente para que 

comprove o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme conta 

atualizada (ID 13168976). GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010191-02.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IVONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Consta do Id. 

10321960 o depósito realizado em favor da exequente. A exequente pediu 

a expedição de alvará referente aos valores já depositados, Id. 11702739. 

Logo, verifica-se que a executada cumpriu integralmente com a sua 

obrigação, razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará na forma requerida (Id. 11702739). 

Após, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova determinação, 

com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-16.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL (REQUERENTE)

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

informe o atual endereço da Requerida no prazo de dez dias. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 2240-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Juarez Paulino EPP, Carlos Juares 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

49,00 (quarenta e nove reais) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 2264-86.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, Odair Martins 

da Silva, Luciane Maria Ansolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

49,00 (quarenta e nove reais) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82233 Nr: 2261-34.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA BENDLER CARVALHO FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 
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finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78248 Nr: 105-73.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BV FINANCEIRA S/A CFI, devidamente identificado e representado, requer, 

por intermédio desta ação a Busca e Apreensão de um veículo 

marca/modelo RENAULT/SANDERO STEPWAY N.SERIE 1.6 8V, ano de 

fabricação 2013/2014, chassi 93YBSR86KEJ957238, placa OAQ3220, cor 

PRATA, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ROBSON DE SOUZA FERREIRA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 03/14.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 26.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, e que o réu efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora, pugnando pela extinção do feito, fl. 36.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74369 Nr: 1173-92.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE CARLA DOS 

SANTOS LUZ - OAB:49109

 Vistos.

Recebo a inicial. Retique a autuação do presente feito, constando 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

prestar alimentos.

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial, o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 528 e 

ss. do Novo Código de Processo Civil.

 Desta feita, DETERMINO a citação do Executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em dias úteis (art. 219, CPC/15), 

sob pena de prisão de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses (§3º, do art. 528, do CPC) e ainda, inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de cadastro de inadimplentes (artigo 782, §3º do 

CPC).

Após, certifique-se o decurso do prazo “in albis” e dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73725 Nr: 778-03.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

Administradora de Consórcios Sicredi em face de José Barbosa da Silva.

A parte autora informou que compôs amigavelmente com a executada, 

requerendo a extinção do feito, fl. 44.

DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Administradora de Consórcios Sicredi em face de José Barbosa da Silva, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015.

 CONDENO a parte autora no pagamento de custas processuais, caso 

haja. Sem honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Julgamento sem resolução de mérito, desistência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63632 Nr: 608-36.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BETO ROSSI - 

OAB:14735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG/109.730

 Vistos.

Considerando o que dispõe o artigo 18 da Lei 6.024/74, estando a parte 

requerida em regime de Liquidação Extrajudicial, DECLARO suspensa a 

presente ação. Remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na 

distribuição, com baixa no relatório mensal, pelo prazo de 01 (um) ano ou 

sobrevir requerimento da parte interessada, com a observação da 

interrupção da prescrição (art. 18, "e", Lei 6.024/74).

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69885 Nr: 758-46.2016.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HG, JTSGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 
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OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte autora acerca do ofício juntado à fls. 60, 

manifestando-se no prazo de 15 dias.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 04 7/2018-DF

O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA matrícula 

8370, designado Gestora Judiciário da Secretaria da Vara Única, estará 

afastada para tratamento médico por 30 dias, no período de 21/09 a 

20/10/2018;

 Considerando que a servidora designada para substituir a Gestora 

judiciária acima estará participando do curso SIPIA/SINASE/TJMT no 

período de 15/10 a 19/10/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, matrícula n. 32564, Analista 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria 

da Vara Única, no período de 15/10 a 19/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 05 de outubro de 2018.

 MARCIO ROGÉRIO MARTINS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 046/2018-DF.

O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, CONSIDERANDOque a servidora SUELIDE OLIVEIRA 

BARBOSAmatrícula 8370, designado Gestora Judiciário da Secretaria da 

Vara Única, estará afastada para tratamento médico por 30 dias, no 

período de 21/09 a 20/10/2018; Considerando que a servidora designada 

para substituir a Gestora judiciária acima estará de licença compensatória 

no dia 11/10/2018;

RESOLVE: DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA,matrícula n. 32564, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário da 

Secretaria da Vara Única, no dia 11/10/2018. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Pedra Preta-MT, 05 de outubro de 2018.

MARCIO ROGÉRIO MARTINS Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40051 Nr: 1531-92.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia do Carmo Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20066 Nr: 1344-84.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos etc.

Intime-se o perito pessoalmente, por meio de mandado, para que preste as 

informações complementares requeridas às fls. 108/109 no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de ter que restituir os valores já pagos pela perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 776-34.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsimar Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16228/O, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:MT/8321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário proposta por 

Gilsimar Alves de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em fls. 66 foi determinado a intimação pessoal do autor para que no prazo 

de 05 (cinco) dias desse andamento ao feito sob pena de extinção dos 

autos.

O autor foi intimado pessoalmente, conforme se verifica às fls. 74.

Às fls. 75 fora certificado o transcurso do prazo para que desse 

andamento ao feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor abandou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, não demonstrando qualquer interesse no feito.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir ou quando o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, quando fica claro o 

desinteresse da parte autora para dar curso ao processo, conforme artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44267 Nr: 308-02.2014.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:MT/7206-B

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para reconhecer o direito da autora a receber o 

reajuste dos aluguéis pelo IGP-M a partir de 06/05/2011, com a incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da inadimplência, conforme 
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pactuado.DECLARO rescindido o contrato de locação, haja vista o seu 

descumprimento pelo requerido.Com relação à ordem de despejo, pude 

verificar pelos autos, que a autora pugnou pela devolução do imóvel, e 

aparentemente, o requerido concordou em sair espontaneamente deste, 

razão pela qual, entendo que se faz desnecessária a expedição de 

mandado de despejo, o que poderá ser requerido pela autora em até 15 

(quinze) dias, informando que o requerido ainda se encontra no 

imóvel.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 

10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC.Sendo a parte requerida beneficiária da Justiça 

Gratuita (fls. 34), a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está 

sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, §3º do 

CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42611 Nr: 867-90.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Antonio Augusto de 

Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 117/118 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme fls. 119/120.

Em petição de fls. 124/125 a parte autora a expedição dos alvarás para o 

levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Defiro o pleito de fls. 124/125, determinando a expedição de dois alvarás 

para a liberação do direito da autora referente ao valor fls. 120, nos 

termos pleiteado na referida petição, bem com a expedição do alvará para 

a liberação dos honorários sucumbências de fls. 119 em favor da 

causídica.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 1074-89.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Barros Matsuno - 

OAB:MT/17.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790-A, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 198/199, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença retro, a qual concedeu o direito de visitas da autora 

para com seu neto, Pedro Belondi Tavares, ante suposta alienação 

parental praticada pela requerida, o que não mais subsiste, conforme 

relatórios psicossociais acostado aos autos, determino o arquivamento do 

feito.

Quanto às visitas, ante a insegurança do menor em estar com sua avó 

paterna e não havendo mais indícios de alienação parental, deve ela tentar 

aos poucos ganhar a confiança do seu neto, para que este, por livre e 

espontânea vontade, queira ir com ela ao seu sítio, relativizando-se o 

período de visita concedido em sentença.

Pois, compelir uma criança criar vínculos afetivos com parentes ou quem 

quer que seja, é totalmente contrário aos seus interesses.

Ante o exposto, intimem-se as partes e arquivem os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16427 Nr: 1103-81.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amancia Rodrigues Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo 

executado.Já com relação ao pleito da causídica da parte autora, entendo 

que merece parcial acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor.O artigo 50 da Resolução nº 02/2015, editada pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe que no caso de cliente e 

advogado firmarem cláusula autorizando o pagamento dos honorários 

somente ao final do processo (quota litis), quando acrescidos dos 

honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens 

advindas a favor do cliente.Ademais, no informativo n. 0464 o Superior 

Tribunal de Justiça considerou lesivos os honorários entabulados em 50% 

do benefício econômico gerado pela causa, reduzindo-os para 30% (trinta 

por cento) da condenação obtida, “in verbis”:“Trata-se, na origem, de ação 

declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de 

restituição de valores indevidamente pagos na qual o ora recorrente alega 

que o percentual fixado no contrato de honorários advocatícios seria 

abusivo, uma vez que os estipula em 50% do beneficio auferido pelo 

cliente no caso de êxito e que os causídicos não poderiam perceber 

valores maiores que a constituinte. Assim a Turma, por maioria, entendeu 

que, quanto à violação do art. 28 do Código de Ética e Disciplina do 

Advogado, não pode inaugurar a abertura da instância especial; pois, 

quando alegada ofensa a circulares, resoluções, portarias, súmulas ou 

dispositivos inseridos em regimentos internos, não há enquadramento no 

conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da CF/1988

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 INTIMAÇÃO DOS (AS) ADVOGADOS (AS) DOS RÉUS, para que tenham 

ciência da audiência instrutória relativa aos autos de nº 

34215-63.2018.811.0042 - Código 542826, que será realizada no dia 

19/10/2018, às 14h40min no Edifício do Fórum da Capital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 712 de 802



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 1495-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, 

para promover a defesa da denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 2596-15.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

12), apresentou sua resposta à acusação em ref. 28, por meio de 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 

2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa bem como o reu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 938-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:MT/6115-B

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

28), apresentou sua resposta à acusação em ref. 28, por meio da 

Defensoria Pública.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 

2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa bem como o reu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ante a suspensão de Defensoria Pública nesta comarca, nomeie-se a Sra. 

Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a defesa da parte 

autora um dos nobres advogados militantes desta Comarca.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62359 Nr: 1515-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Augusto Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Cumpram-se as determinações pendentes exaradas na decisão retro, 

expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51564 Nr: 1256-07.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, conforme 

Despacho->Decisão de Ref: 47 - ante a ausência da Defensoria Pública, 

nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta 

municipalidade - Dr Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para 

promover a defesa da Requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 25-76.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Munícipio de 

Pedra Preta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abrahão Issa Neto - 

OAB:83286/SP, José Maria da Costa - OAB:37468/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

reconhecer a abusividade no aumento de 72% nos contratos individuais 

decorrentes do contrato coletivo de prestação de serviços médicos e 

hospitalares juntado às fls. 20/35 e respectivos aditivos, conforme 
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aduzido na inicial, e declarando-o nulo de pleno direito.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, e aos 

honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por 

centos) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71294 Nr: 2026-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Maria Jesuino, Euzebina Maria de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junto aos autos a guia correta para efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, uma vez que a juntada aos autos a de 

nº 80878, não consta como arrecadada, código de barras diferente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45887 Nr: 1392-38.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Avelino dos Anjos, Laércio da Mota 

Marroni, Welingthon Avelino Marroni, Marroni & Avelino dos Anjos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO (A) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da correspondência 

devolvida de Ref: 72, 73 e 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 574-18.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipaisde Pedra 

Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 08h40min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 

do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 1004-04.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Goret Araújo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Antônio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Antonio Mendes da 

Silva - OAB:16484

 Primordialmente, o requerido propôs pedido contraposto em sede de 

contestação, entretanto, tal instituto pertence ao Juizado Especial Cível, 

contudo, utilizo-me do princípio da fungibilidade e recebo-o como 

reconvenção.Tendo em vista que a reconvenção está sujeita aos 

requisitos da petição inicial, determino que o requerido/reconvinte atribua 

valor certo à causa, bem como recolha às custas e taxas processuais 

sobre o valor, eis que indefiro desde já o pedido de justiça gratuita 

eventualmente formulado pelo reconvinte, pois verifiquei pelos elementos 

de prova já juntados nos autos, não fazer jus a benesse.Concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação acima exarada.Não 

havendo a suscitação de preliminares, impõem-se reconhecer que se 

encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade 

processual.Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser 

corrigida até o momento, dou o feito por saneado.Nos termos do artigo 

357, do Código de Processo Civil, por não comporta julgamento antecipado 

da lide, fixo como ponto controvertido para ambas às partes:a) a 

comprovação da ocorrência dos fatos conforme narradas em suas 

peças;Desde já, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC, defiro a 

produção de prova testemunhal e documental.Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

14h00min.Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão 

comparecer independentes de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.Caso algumas das testemunhas 

residir em outra comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua 

oitiva.Indefiro o pedido de intimação da parte autora para que junte cópia 

das gravações das câmeras de segurança do estabelecimento, haja vista 

que estes tipos de gravações trazem tão somente imagens e os fatos dos 

danos eventualmente sofridos, se deram através de palavras, o que não 

aparecerá nas referidas imagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 864-33.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Dissegna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financimento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:MT/21.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Em consequência, condeno 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Porém, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 
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verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a 

que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57023 Nr: 1534-71.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Martino Fonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53322 Nr: 227-82.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brazservice Wet Leather S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santana Refrigeração e Instrumentação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B, Renato Romero Polillo - OAB:252999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Tabarelli Marques - 

OAB:SP/237742

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, DECLARANDO inexistente o débito discutido nos autos 

referentes as duplicatas protestadas e, via de consequência, CONFIRMO 

a liminar outrora deferida. Em razão da sucumbência, condeno a empresa 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% 

(dez por cento) sobre da causa atualizado.Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 05 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 430-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Claudia Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (NÁ) - Prefeito Municipal 

de Pedra Preta/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e em consequência, 

DENEGO a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e 

certo.Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 

e Lei Estadual 7.603/2001.Ciência ao Ministério Público e às 

partes.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51564 Nr: 1256-07.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 3166-98.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódia. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva pena. Oficie-se ao 

Lar dos Idosos acerca desta decisão. Expeça-se o necessário. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66439 Nr: 21-97.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Alves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: Nomeio para defender os 

interesses da ré Dr. Gilberto Machado Custódia. A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade da acusada. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67806 Nr: 627-28.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo 

período de 01 (um) mês. Após expirado este prazo, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 848-11.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Manoel Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódia. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva pena. Após o prazo 

de 15 (quinze) dias, vista ao Ministério Público e ao advogado nomeado 

para manifestação. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 1759-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar os 

memoriais escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 305-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinilson Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - Ref: 20 - antes a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do denunciado, devendo 

apresentar defesa no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 1600-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar os 

memoriais escritos, no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 16300 Nr: 1347-60.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de 

Poconé na pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA, Rodolfo Gomes da Silva, 

Cristóvão Afonso da Silva, Luiz Alberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegas - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 16300

VISTOS EM CORREIÇÃO

Diga a parte exequente no prazo de cinco (5) dias acerca do 

prosseguimento do feito.

 Poconé, 24/09/ 2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 102100 Nr: 2498-17.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Mateus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

defesa do Acusado para apresentação de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 84104 Nr: 2543-89.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:17994-0, Felipe da Silva Bereta - OAB:9.968

 Impulsiono os autos nos termos da legislação vigente para INTIMAR o 

avogado constituído do réu para apresentação de alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163266 Nr: 5325-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Meracil da Silva, MJDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:163266

DESPACHO

VISTOS,

 VISTOS,

Cuida-se de Ação de Reativação do Benefício Assistencial do LOAS com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por MAYRA JAQUELINE DA SILVA 

MARÇAL, representada por sua genitora MARIA MERACIL DA SILVA em 

face do INSS.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Para análise da tutela antecipada pleiteada considero indispensável a 

realização de relatório socioeconômico na residência da requerente.

Dessa forma, proceda-se a realização do estudo socioeconômico das 

reais condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo.

Após, conclusos para exame da tutela antecipada.

Cite-se o requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163199 Nr: 5308-23.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MAILTON BEZERRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163199

DESPACHO

VISTOS,

Cuida-se de Ação de Reativação do Benefício Assistencial do LOAS com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por FRANCISCO MAILTON 

BEZERRA CAVALCANTE face do INSS.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Para análise da tutela antecipada pleiteada considero indispensável a 

realização de relatório socioeconômico na residência da requerente.

Dessa forma, proceda-se a realização do estudo socioeconômico das 

reais condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo.
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Após, conclusos para exame da tutela antecipada.

Cite-se o rquerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163390 Nr: 5369-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa da Pinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30092 Nr: 604-16.2008.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Bruno Medeiros Pacheco - OAB:6065/MT, DANIELE 

CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin Roosevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1585-A-MT, Gamaliel Fraga Duarte - OAB:3486/MT, 

Micheline Zavchet Miotto - OAB:5754, Michelle Marriet Silva de 

Oliveira - OAB:9619/MT

 Intimar advogado da parte requerida para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 1783-43.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Sebastiana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT, Roberto Antonio Facchin Filho 

- OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogados da decisão de fls. 189

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11696 Nr: 2445-51.2005.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aigo Cunha de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Semedo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Amir Saul Amiden - OAB:20927-O/MT, Andrea Rosan 

Dias Figueiredo Zamar Taques - OAB:8.233, Ivanowa Raposo 

Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, 

Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366, Paulo Cesar Zamar 

Taques - OAB:4659/MT, Rodrigo Leite da Costa - OAB:20362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se quanto ao decurso do prazo.

Após, adote a secretaria as providências necessárias ao regular 

processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77500 Nr: 673-09.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conrado Heitor de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9.114, Edésio Jose Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 77500

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de citação do requerido e, consoante despacho 

de fls.113 não informou que o requerido não reside naquele local.

 Assim, INDEFIRO o pedido de fls.116.

Certifique-se a secretaria acerca da devolução da carta precatória, 

juntando-se aos autos a mesma devidamente cumprida.

Após, intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4460 Nr: 190-28.2002.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João de Arruda, Edna Maria de Arruda 

Kalix, Leny Sebastiana de Arruda Gori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Marchezan - 

OAB:6.624, José André Trechaud e Curvo - OAB:6605, LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Victor Ugo Sousa - 

OAB:9.611/MT, William Khalil - OAB:6487/MT

 CÓDIGO: 4460

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o requerimento pela parte exequente à fl. 43.

Intime-se o Executado para apresentar nova certidão de inteiro teor do 

imóvel ofertado à penhora (fls. 47/51).

 VISTOS,

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120728 Nr: 1220-10.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Souza Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Camargo Penteado Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, Ricardo Barbosa de Abreu - 

OAB:14.278/MT

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR a rescisão do contrato de 

compra e venda firmado entre as partes, DETERMINAR a expedição de 

mandado de reintegração de posse do imóvel narrado na exordial em 

favor da parte autora, CONDENAR a parte ré ao pagamento da multa de 

10% (dez por cento) prevista na cláusula 10ª do contrato de compra e 
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venda, bem como CONDENAR a autora à restituir ao requerido todos os 

valores desembolsados para a aquisição do imóvel, retendo, contudo, o 

importe de 50% (cinquenta por cento) de tal montante, a título de perdas e 

danos, com correção monetária conforme tabelo do INPC, e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação, devendo ser 

reconhecido o instituto da compensação, uma vez que a parte autora 

detém a quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) que foi paga 

pelo requerido, devendo as partes retornarem ao status aquo.Intime-se a 

parte ré para fazer prova da quantia paga com as despesas para 

aquisição da propriedade imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.Condeno o 

réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil. P. I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 4228 Nr: 905-07.2001.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mário Martins, Walter de Arruda Nunes 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 Vistos em correição.

Com o fito de evitar futura alegação de prejuízo à defesa do réu, acolho o 

pedido de fl. 319v; por conseguinte determino que a serventia desse Juízo 

proceda a intimação do causídico habilitado nos autos às fls. 276/278, e 

que patrocina os interesses de Márcio Mário Martins, para, querendo, no 

prazo de lei, manifestar-se sobre o decisum de fl. 319.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152679 Nr: 1357-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ana Alves do Rosário Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152679

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Trabalhador Rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28 de Novembro de 2018, às 13h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152098 Nr: 1091-34.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Fátima dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152098

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 14 de Novembro de 2018, às 14h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11696 Nr: 2445-51.2005.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aigo Cunha de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Semedo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Amir Saul Amiden - OAB:20927-O/MT, Andrea Rosan 

Dias Figueiredo Zamar Taques - OAB:8.233, Ivanowa Raposo 

Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, 

Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366, Paulo Cesar Zamar 

Taques - OAB:4659/MT, Rodrigo Leite da Costa - OAB:20362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista petição informando o cumprimento do acordo firmado entre 

as partes, Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9450 Nr: 296-82.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Semedo Fernandes Ltda - Rep. Antonio 

Francisco Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aigo Cunha de Moraes, Cooperativa de Crédito 

Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 
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OAB:5379, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista petição informando o cumprimento do acordo firmado entre 

as partes, Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 120354 Nr: 1156-97.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Luis de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intuimação das partes acerca do cálculo de pena anexo, diante do 

cumprimento integral da pena imposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14406 Nr: 2470-30.2006.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação 

Extrajudicial, Juizo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Ambrósio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA Harumy Wakay da 

Silva - OAB:29924GO, Lucas Mendes da Costa - OAB:, MARIA DE 

FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:OAB/GO 6222, mirian jose silva - 

OAB:OAB - GO, Thiago Cordeiro Jácomo - OAB:32826GO, Vanilla 

Rodrigues da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Peagudo de Freitas - 

OAB:1101/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Acerca da certidão de fl. 122, intime-se a parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1835 Nr: 14-69.1990.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leodonio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nunes Rondon, Benedita do Prado 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - OAB:3.110, 

Rubens Pereira de Souza - OAB:686

 Intimar parte autora que os autos foram desarquivados, e encontra-se na 

secretaria para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1835 Nr: 14-69.1990.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leodonio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nunes Rondon, Benedita do Prado 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - OAB:3.110, 

Rubens Pereira de Souza - OAB:686

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Adote a secretaria as providências necessárias ao regular 

processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 17737 Nr: 2693-46.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 CÓDIGO: 17737

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Intime-se o autor para retirar o alvará expedido.

Após, cumpridas todas as determinações e nada sendo requerido, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152335 Nr: 1196-11.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Jose Petronilha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que apesar de intimada a mesma não compareceu a pericia, 

sendo assim Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129527 Nr: 4109-34.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Auxiliadora de Moura Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124984 Nr: 2457-79.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdalena Olga da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124984

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 08 

de maio de 2019, às 14h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123082 Nr: 1795-18.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES JUDITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123082

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2019 às 16h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121141 Nr: 1318-92.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscarlina Lacerda Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benef íc ios da Just iça 

Gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133589 Nr: 1401-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilaine Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO COSTA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 133589

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que apesar de intimada para apresentar às primeiras 

declarações a mesma deixou transcorrer o prazo, sendo assim Intime-se o 

exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as 

medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 2555-93.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Servina Maria Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 13:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155951 Nr: 2605-22.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Maria Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 14:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155932 Nr: 2603-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 14:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 2661-55.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Amancio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 15:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156109 Nr: 2682-31.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geise Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 
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aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 15:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156078 Nr: 2672-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 04, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 16:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 1796-03.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVANIL NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, de que foi redesignado a audiência anteriormente 

aprazada na ref. 18, para o dia 10 de dezembro de 2018 às 16:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53190 Nr: 26-82.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Terezinha Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de Saude - Gestão 

Plena, Gestor do Sistema Único de Saude, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, da decisão de ref. 49, bem como para 

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61610 Nr: 1887-06.2010.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marcio Bonafim, Vanilda Souza 

Bonafim, Ronaldo Marcos Bonafim, Vanda Maria de Souza Bonafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Marcio Bonafim - 

OAB:11590

 INTIMANDO as partes requeridas, do inteiro teor da decisão de ref.47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132863 Nr: 1038-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita da Silva Rondon, Geraldo da Silva Rondon, Dalva 

Lucia Rondon da Silva, BERNARDINA RONDON DE CAMPOS, SEBASTIANA 

RONDON DE ARRUDA, NILZA RONDON DE CAMPOS, LUCINEI TEREZA DA 

SILVA RONDON, SUIZE CRISTINA RONDON DE SÁ, CRISTINA SUIZE 

RONDON DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico da Silva Rondon, Maria dos Anjos de 

Oliveira Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS MOURA CURVO - 

OAB:84.770 -SP, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS MOURA CURVO - 

OAB:84.770 -SP

 INTIMAR A PARTE AUTORA, ACERCA DO DESPACHO DE REF. 04, A 

SEGUIR TRANSCRITA: " DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Inventário. Preenchidos os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de 

processo Civil, recebo a petição inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no art.98 e 

seguintes do CPC. Nomeio inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC). Após, 

cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a Fazenda 

Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (art.629), 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art.634, 

CPC), manifestando-se expressamente. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as partes em 15 dias 

(art.637, do CPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62363 Nr: 2042-09.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada da certidão de 

ref. 72

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 61610 Nr: 1887-06.2010.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marcio Bonafim, Vanilda Souza 

Bonafim, Ronaldo Marcos Bonafim, Vanda Maria de Souza Bonafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Marcio Bonafim - 

OAB:11590

 Autos: 1887-06.2010.811.0028.

Embargantes: Ronaldo Marcos Bonafim, Vanda Maria de Souza Bonafim, 

Vanilda Souza Bonafim e Renato Marcio Bonafim.

Embargado: Estado de Mato Grosso.

Tipo de ação: embargos à monitória.

I. Ronaldo Marcos Bonafim, Vanda Maria de Souza Bonafim, Vanilda 

Souza Bonafim e Renato Marcio Bonafim ingressaram com embargos à 

monitória interposta pelo Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos 

autos, alegando, em apertada síntese, que:

“a planilha de cálculo declarado pelo SEFAZ e informações técnicas da do 

setor de contas da PGE-MT, que atestaram que o valor devido da ação 

alcança o montante de R$ 27.077,14 (...) mais multa de R$ 2.498,29 (...), 

razoes algumas justificam os índices declarados na tabela de cálculo 

relacionado ao item INPC uma vez que os valores descritos estão além dos 

declarados pelo Índice nacional de Preços ao Consumidor (...), no entanto, 

o valor total devido declarado na planilha entre em contradição com o 

declarado pelo SEFAZ e informações técnicas da do setor de conta da 

PGE-MT.”

Ao final, pugna pela procedência dos embargos.

Em impugnação o embargado sustenta a rejeição dos embargos.

É o relatório. Decido.

- Da tempestividade dos embargos monitórios:

Os embargos foram protocolados em 24.11.2014 (Ref. 27), portanto, 
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dentro do prazo legal, o que afasta eventual intempestividade.

- Mérito:

De início, registro que os embargos monitórios “guardam similitude com os 

embargos à execução fundada em título executivo extrajudicial – e têm, 

como estes, natureza jurídica de ação –, dando vida, uma vez opostos, a 

um processo autônomo de conhecimento, incidente ao monitório, 

observados os trâmites do procedimento comum ordinário” .

Nesse sentido, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“os embargos opostos ao mandado dão origem a um processo incidente 

ao processo monitório, sobre o qual produzirá os efeitos que em sentença 

forem impostos (...) assim configurados e assim inseridos no sistema de 

tutela monitória, os embargos ao mandado são uma relação processual 

autônoma e desenvolvem-se segundo um procedimento que não se 

confunde com o procedimento do processo monitório. Por disposição 

expressa de lei, esse procedimento é o ordinário” (Instituições de Direito 

Processual Civil, v. III – p. 761)

Diante disso, sendo os embargos um processo incidente e não um 

incidente do processo monitório o mesmo tem vida própria permitindo, 

como consequência, ampla análise das matérias arguida.

De outro norte, observo que os embargantes não negaram a dívida, 

limitando-se a afirmar erro no cálculo apresentado pelo embargado e 

eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica 

estabelecida entre as partes.

No entanto, o embargado ingressou com ação monitória visando o 

recebimento do valor de R$ 267.402,61 referente ao saldo devedor de 

cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida em 30.11.1995 e, 

posteriormente, retificou o valor descrito na inicial para R$ 27.077,14 de 

saldo devedor e aplicação da multa de 10% pelo descumprimento do 

contrato no valor de R$ 2.498,29.

Com efeito, verifico que o embargado/exequente instruiu a inicial com a 

cédula rural pignoratícia e hipotecária, planilha e memória de cálculo, 

sendo suficiente para apontar a evolução da dívida desde o vencimento 

em decorrência da inadimplência dos embargantes, vez que não se trata 

de acréscimo do débito, sendo apenas um meio de recomposição do valor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURADA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - TERMO INICIAL – 

VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. - O art. 1.102, "a", do CPC, exige, como requisito para 

a ação monitória, que a pretensão do autor se fundamente em prova 

escrita, sem eficácia de executivo. Além dessas duas exigências e das 

que sejam a elas inerentes, não se deve fazer qualquer outra, sob pena 

de dificultar excessivamente a utilização prática desse tipo de ação. - 

Conforme entendimentos de Tribunais Superiores, o termo inicial, conforme 

exigência legal, para incidência da correção monetária, deve ser do 

vencimento das prestações.” (TJ/MT, Ap 37214/2017, Des. Sebastião de 

Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2017, 

Publicado no DJE 16/05/2017)

Portanto, os embargantes firmaram com o embargado uma cédula de 

crédito bancário, cujo débito inadimplente foi atualizado nos índices 

contratados.

É certo que os juros moratórios e a correção monetária fazem parte dos 

chamados pedidos implícitos e não excluem os encargos incidentes no 

período de inadimplência contratual. Assim, o cálculo apresentado pelo 

embargado não incidiu em erro como quer fazer crer o embargante.

- Dispositivo:

Posto isso, rejeito os embargos oferecidos por Ronaldo Marcos Bonafim, 

Vanda Maria de Souza Bonafim, Vanilda Souza Bonafim e Renato Marcio 

Bonafim.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o grau de zelo 

profissional, natureza e complexidade da causa.

II. P. R. I. C.

Poconé/MT, 21 de junho de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011556-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADMAILCE GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011556-97.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. POCONÉ, 8 de outubro de 2018 

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

GORETTI MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011068-45.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011838-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIDENILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011838-38.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010843-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 
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Processo: 8010843-25.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. POCONÉ, 8 de outubro de 2018 

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

LAIS CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010810-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010810-35.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: MARIA FIALHO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 
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mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011516-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FATIMO PEREIRA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 
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sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013363-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ANTONIO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014099-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013219-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DO NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013380-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA DE MORAIS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014092-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013226-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROSA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012753-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

MARINSA EMANUELE DE JESUS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 
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parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013197-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ATAMILDE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010963-68.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. POCONÉ, 8 de 

outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019176-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE SOUSA DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELUCE ROSANA FIALHO (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010934-18.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011132-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011132-55.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por 

oportuno, impulsiono os autos, a fim de que o Reclamado/Recorrido seja 
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intimado, para, querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao 

Recurso. POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019282-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ZENIL DUARTE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA DE CAMPOS CURADO MORAIS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

OFÍCIO - AGUAS DE POCONE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011036-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAVID PEREIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011036-40.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

MANOEL DAVID PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL DAVID 

PEREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Porém os documentos juntados na contestação, extrato 

bancário, demonstra que não havia saldo, nem movimentação bancaria. 

Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há dano moral 

causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). 

Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência 

(estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total 

cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao 

atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, 

ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os 

CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa 

forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAIZE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011982-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)
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RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013121-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

FRANCILENE PATRICIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014084-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012882-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA CRISTINA DE MORAES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013124-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

HELVECIO GONCALO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 
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estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011178-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEONOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011178-44.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por 

oportuno, impulsiono o feito, a fim de intimar a parte Reclamada/Recorrida, 

para, querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao Recurso. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

LIDIA DE MORAES DINIZ (REQUERENTE)

MARIA ACILEI RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARCIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010623-61.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LIDIA DE MORAES DINIZ, 

MARCIO DA SILVA RAMOS, MARIA ACILEI RAMOS DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos materiais e morais proposta por LIDIA DE MORAES 

DINIZ, MARCIO DA SILVA RAMOS e MARIA ACILEI RAMOS DA 

CONCEIÇÃO em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Narra os requerentes que no ano de 2014, nos dias 07, 

09 e 11 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica 

por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A parte requerida 

em sede de contestação suscita a preliminar de ilegitimidade ativa das 

partes Márcio da Silva Ramos e Maria Acilei Ramos da Conceição, que 

pleiteia em seu nome direito alheio, tentando induzir este juízo a erro. A 

requerida traz provas em sua contestação, relatório de consumo 

demonstrando que na época do apagão as unidades consumidoras: UC 

6/1537183-4 o titular era CICERO ALVES DOS SANTOS e a UC 6/981580-4 

o titular era GODOFREDO DURCE na época do apagão Corroborando com 

a afirmação, nota-se que os requerentes Marcio da Silva e Maria Acilei 

apresentaram na inicial fatura de energia referente ao mês de JAN/2016. 

O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém 

poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado 

por lei, o que não é o caso. Com efeito, a presente demanda deve ser 

extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, as partes 

requerentes não eram os titulares das Unidades Consumidoras - UC na 

época do evento danoso – APAGÃO. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam dos requerentes Marcio da 

Silva e Maria Acilei Ramos da Conceição. Compulsando os autos, nota-se 

também que a requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, 

provas de que na época do evento danoso – apagão, a requerente Lidia 

de Moraes Diniz não era consumidora dos serviços, pois a referida UC 

somente foi ligada em 09/2015, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. A exordial vem acompanhada de fatura do mês de 

JAN/2016 da requerente Lidia, posterior ao apagão, corroborando com a 

afirmação feita pela requerida em contestação. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela: I - IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial da requerente 

Lidia de Moraes Diniz extingue-se com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC; II – EXTINÇÃO do feito sem julgamento do 

mérito, em razão da ilegitimidade ativa das partes Marcio da Silva Ramos e 

Maria Acilei Ramos da Conceição, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013478-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CUNHA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013399-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013399-34.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARIA BENEDITA DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a 

parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 

horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. Analisando os autos, nota-se que a parte 

requerente foi intimada a regularizar a documentação acostada a inicial, 

em razão da Fatura de energia estar em nome da sua genitora e na 

certidão de óbito constar que a mesma deixou 08 filhos. Em que pese a 

requerente esclarecer que ela reside no local, tinha o dever de juntar 

termos de renuncia dos demais herdeiros. Decorreu o prazo determinado 

e não juntou os documentos supracitados. Ante a inercia da requerente e 

a arguição de preliminar na contestação da requerida, a presente 

demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em 

vista que, a requerente não é a titular da Unidade Consumidora-UC. 

Constatou-se que a UC n. 6/401150-8 pertence a titular Sra Maria Jose da 

Silva, já falecida, genitora da parte requerente. O artigo 6º do Código de 
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Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear em nome 

próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. 

Razão pela qual acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad 

causam. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WANDERSON DIEGO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SANDRO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011164-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANDRO LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta 

do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018631-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE MENEZES FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

TONICA APARECIDA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018534-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOICY PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012756-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 
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ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018527-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSECLEIA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017069-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017387-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA IVETE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018627-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BORBA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011180-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDSANDRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011180-14.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por 

oportuno, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

Reclamada/Recorrida, para, querendo, apresentar, no prazo legal, 

contrarrazões ao recurso. POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA 

FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017071-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010555-48.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010555-48.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSELINO DE MAGALHAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da requerida 

sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês de junho de 

2015 possui valor acima do usualmente cobrado, valor este de R$ 

1.490,05 (mil, quatrocentos e noventa reais e cinco centavos). Aduz ainda 

que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de 

serviço público informou que não fora encontrada irregularidade, bem 

como os valores apurados a título de retorno de quilowatts estão dentro 

dos limites estabelecidos. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassadas as preliminares, 

passo à análise do mérito da causa. De início, observo que a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais sofrido, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial, danos morais, por ausência de pressuposto para a afirmação 

da sua responsabilidade civil. No que concerne ao débito R R$ 1.490,05 

(mil, quatrocentos e noventa reais e cinco centavos), este não demonstra 

consumo em desigualdade, mas sim a imposição de multa ao autor, em 

razão da ocorrência de alteração em seu padrão medidor de energia. Pois 

bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes autos é 

uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional ao autor, ainda que tenha lhe 

ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

mero aborrecimento vivenciado no dia-a-dia. Evidente o aborrecimento 

causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito de 

personalidade da postulante, uma vez que ocorreu mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra do autor. E ainda, 

a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. 

Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 

apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano 

moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva 

expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula 

geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na 

Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio 

(fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado com o 

princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, 

demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões 

de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de 

algum tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Assim, como o reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-84.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE VITURIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando a intimação, certifique-se se a parte 

apresentou contrarrazões. Considerando a certidão de tempestividade do 

recurso inominado interposto, RECEBO o recurso nos termos do 

Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, 

com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010960-16.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por oportuno, 

impulsiono o feito, a fim de que a parte Reclamada/Recorrida, querendo, 

apresente, no prazo legal, contrarrazões ao Recurso interposto. POCONÉ, 

8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012553-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE EVANGELISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando a intimação, certifique-se se a parte 

apresentou contrarrazões. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

inominado interposto. Se no prazo, RECEBO o recurso inominado 

tempestivamente interposto nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. 

Remetam-se os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-32.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

JACYARA PAES DE ALBUQUERQUE NUNES 76876551172 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON DOUGLAS BASTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a reclamante para acostar aos autos novo 

endereço do reclamado no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. 

Com a juntada, designe-se nova audiência de tentativa de conciliação. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIRDES SALES DA COSTA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010756-69.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por oportuno, 

impulsiono o feito, a fim de intimar a parte Reclamada/Recorrida, para, 

querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao Recurso. 

POCONÉ, 8 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA INES LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Considerando a certidão de tempestividade do recurso 

inominado interposto, RECEBO o recurso nos termos do Enunciado 166 do 

FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, com as homenagens 

de estilo, anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO GAIVA - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando a intimação do reclamado para 

proceder o cumprimento espontâneo da sentença, intime-se a reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016886-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL IGOR DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016886-12.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DANIEL IGOR DA COSTA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

proposta por DANIEL IGOR DA COSTA GOMES em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO). As partes compuseram acordo na audiência de 

conciliação realizada em 16/04/2018, no qual ficou a empresa requerida 

obrigada a efetuar o cancelamento do contrato da linha, exclusão da 

negativação do SPC/SERASA em até 30 dias, isenção de multa contratual 

no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento no valor de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) mediante depósito judicial no prazo de 60 dias. 

(ID 12741120) A parte requerida acostou o comprovante de pagamento – 

guia de depósito judicial efetuado em 12/06/2018. (ID 13817164) ANTE O 

EXPOSTO opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, 

a EXTINÇÃO dos autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, do CPC. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

depositados, os dados bancários do patrono do requerente informados no 

ID 14483667. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACACIO DA COSTA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010634-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO ACACIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Das preliminares Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Rejeito a preliminar de ausência de condição da ação 

– da falta de interesse de agir, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando 

se o pedido será ou não julgado procedente. E esta também não esta 

vinculada a existência ou não de uma negativa de atendimento junto a 

empresa ora requerida. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 
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COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por JOAO ACACIO DA COSTA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte reclamante. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e aos réus 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Narra a inicial que a parte 

requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e vem 

sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente aos débitos de R$ 943,43 e R$ 132,26, ambos 

gerados do suposto contrato n. 873027211000049. Pleiteia a declaração 

da negativa de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, juntando provas robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou 

os demonstrativos financeiros, com extratos bancário e relatório das 

parcelas de empréstimos em aberto. Não havendo a responsabilização de 

reparação em danos morais, já que houve a contratação dos serviços de 

forma lícita. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos tendo em vista restou demonstrado a utilização dos 

serviços, a negativação foi lícita em razão da inadimplência das parcelas 

dos serviços financeiros contratados. Por tais motivos a cobrança é licita, 

ocorreu o exercício regular de direito. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, bem como pela REVOGAÇÃO da liminar deferida nos autos 

no ID 8613101. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013476-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO METELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

ROSENIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012302-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSENIL DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAISE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGENCIA proposta por ROSENIL DE SOUZA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S.A.). Designada audiência de 

conciliação, restou prejudicada ante a ausência injustificada da parte 

requerida regularmente citada e intimada para o ato. Extrai-se dos autos 

que a parte reclamada não compareceu a audiência de conciliação, porem 

apresentou a contestação tempestiva, o que impõe a aplicação da regra 

processual descrita no artigo 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do artigo 142 do Código de Processo Civil, que 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. A requerida argumenta que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do CDL. Que os demais extratos são exclusivos de empresas, de 

caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre que o referido 

argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O 

simples fato do extrato não ser o original emitido no balcão não indica 

fraude. Corroborando, a própria requerida acostou aos autos extrato 

comprovando que retirou a referida restrição, assim atendendo ordem 

judicial deferida na Tutela. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte requerente sustenta que é titular da 

linha 65 99622-3447, e que encontra-se em dias com as faturas, como 

demonstrou no site da própria operadora, porém foi surpreendida ao ter 

seu cadastro negado em um loja do comercio local, por constar uma 

restrição da empresa, ora requerida. Após consulta no CDL verificou que 

o débito apontado na restrição era de 26/05/2014, inserido em 16/12/2016 

no valor de R$ 260,69. E em contato com a requerida (protocolos 

informados na inicial), a atendente lhe informou que estava tudo certo, não 

havia pendências no registro, que tentaria resolver. Porém esta 

manteve-se inerte. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito. Ora, a parte ré sustenta a legalidade de seu ato, mas 

não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. É conflitante os argumentos de defesa, pois se 

haviam débitos da requerente desde 2014, como pode liberar nova 

contratação de linha telefônica via plano controle, com faturas mensais a 

pagar. Dessa forma, a parte ré não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Apenas juntou 

algumas faturas, que isoladamente não servem para elucidar os fatos. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 
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consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da requerida. 

De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: I – DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 260,69 (duzentos e sessenta reais e sessenta e 

nove centavos) do referido contrato n. 0203794752; bem como TONAR 

definitiva a liminar deferida para a exclusão do nome do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito. II – CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019272-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FATIMA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018319-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA (ADVOGADO(A))

EDIONE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013123-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013143-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012521-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOYSES DE GODOY (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012521-75.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: JOAO MOYSES DE 

GODOY REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 
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para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012738-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATILDES MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012738-21.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: 

REQUERENTE: BATILDES MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 
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as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012019-39.2017.8.11.0028
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JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012019-39.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011610-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA PINTO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 
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dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 
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Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010819-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ATAYDE ALVES DUARTE (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELITA FRANCISCA DE ARRUDA BERNARDO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012105-10.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

MIGUELITA FRANCISCA DE ARRUDA BERNARDO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 
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conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013016-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA PINTO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Juntada de subs e de carta de preposição - documento em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018694-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ESPEDITO COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MENDES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013364-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARINA NETO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDINEIA VIRGINIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011284-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDINEIA VIRGINIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu 

conforme evento de ID Num. 15462643 a extinção do feito em razão de 

não ter mais interesse no prosseguimento da demanda. 3. Desnecessária 

a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do 

acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 

– FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação ID Num. 

15462643 e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018605-29.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROBERTA ERENIL OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013729-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

WALDEMAR VILALVA CORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

BARTOLINO SAMUEL DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000361-40.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BARTOLINO SAMUEL DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 14/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015137-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 01 - Energisa - Poconé Data: 

05/11/2018 Hora: 08:00 , no Forum de Poconé.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94885 Nr: 12105-53.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josivane Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes sobre os laudos periciais juntados aos autos, no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 3648-95.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imel Material Eletrico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria Gameleira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Teixeira Avallone - 

OAB:14.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98675 Nr: 1846-62.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRLEY PARENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes sobre os laudos periciais juntados aos autos, no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68718 Nr: 2784-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Bandeira, RBL, TBL, TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ribeiro Lima, vulgo "Queta"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por R.B.L., T.B.L. e 

T.B.L., representados por Roseane Bandeira, em face de Adelmo Ribeiro 
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Lima, todos qualificados nos autos, cobrando, a priori, os alimentos 

correspondentes aos meses de maio a julho de 2016.

 Durante o trâmite processual, o executado efetuou o pagamento parcial 

do débito, por conseguinte, os exequentes requereram o prosseguimento 

do feito quanto aos demais meses.

Pois bem.

Tendo em vista que no curso da ação os alimentos em débito foram 

adimplidos parcialmente pelo executado, conforme supra informado, na 

data de 16.03.2018, foi decretada sua prisão civil, cujo cumprimento se 

deu em 26.09.2018, consoante ref. 88.

Ato contínuo, foi anexado ao feito, comprovantes de pagamento os quais 

totalizam o valor de R$ 5.094,20 (cinco mil e noventa e quatro reais e vinte 

centavos).

Nessa toada, levando em conta os meses em atraso, verifica-se que o 

valor pago corresponde ao penúltimo valor atualizado do débito pelos 

exequentes, conforme ref. 62, razão pela qual a revogação da decisão de 

decretou a prisão civil é medida que se impõe.

Ante o exposto e sem mais delongas, REVOGO a decisão que decretou a 

prisão civil do executado, consequentemente, determino a expedição de 

alvará de soltura em favor de ADELMO RIBEIRO LIMA, se por outro motivo 

não deva permanecer preso.

 Encaminhe-se, COM URGÊNCIA, o alvará de soltura a Comarca de 

Cristalândia-TO,

Após, sobre o interesse no prosseguimento do feito, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 3791-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Perito para apresentar o Laudo Pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. A. L. (AUTOR(A))

C. R. R. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. C. (ADVOGADO(A))

J. L. C. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000217-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CARLOS LOYSE ALVES LUZ RÉU: JULIA LOYSE CASTRO 

LUZ Aqui se tem ação negatória de paternidade, cumulada com anulação 

de registro civil. Em síntese, o requerente aduziu que teve um 

relacionamento esporádico com a requerida, sendo que, posteriormente, 

teria sido por ela procurado, revelando-lhe a gravidez e lhe atribuindo a 

paternidade do nascituro. Voluntariamente o autor teria reconhecido a 

paternidade. Contudo, após o nascimento da criança, as partes se 

propuseram a realizar exame de DNA, cujo resultado acusou negativa na 

paternidade do autor em relação à infante. Recebida a inicial, foi designada 

audiência de conciliação, a qual restou exitosa, tendo a ré concordado 

com o pedido de anulação de registro civil proposto pelo autor. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer contrário a homologação 

da avença, posto que o requerente não teria demonstrado que promoveu 

o registro da infante por erro ou falsidade. Decido. Preliminarmente, 

cumpre esclarecer que o registro civil gera presunção ‘iuris tantum’ de 

veracidade da filiação, de modo que pode ser afastada mediante 

contundente apresentação de prova em contrária, que caracterize, por 

sua vez, a ocorrência de falsidade, erro ou vício de consentimento. Desse 

modo, o mero resultado negativo em exame de DNA, ainda que aliado à 

concordância expressa do represente do menor, não é capaz, por si só, 

de resultar em anulação de registro civil, mormente porquanto, como bem 

pontuado pelo Ministério Público, o acordo pode não preservar os 

interesses da criança. Desse modo, fixo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que se manifestem objetivamente quanto às provas 

pretendidas para deslinde do feito. Frisando que a controvérsia dos autos 

cinge-se na ocorrência, ou não, de erro ou falsidade em promover o autor 

o registro da criança. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. A. L. (AUTOR(A))

C. R. R. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. C. (ADVOGADO(A))

J. L. C. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000217-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CARLOS LOYSE ALVES LUZ RÉU: JULIA LOYSE CASTRO 

LUZ Aqui se tem ação negatória de paternidade, cumulada com anulação 

de registro civil. Em síntese, o requerente aduziu que teve um 

relacionamento esporádico com a requerida, sendo que, posteriormente, 

teria sido por ela procurado, revelando-lhe a gravidez e lhe atribuindo a 

paternidade do nascituro. Voluntariamente o autor teria reconhecido a 

paternidade. Contudo, após o nascimento da criança, as partes se 

propuseram a realizar exame de DNA, cujo resultado acusou negativa na 

paternidade do autor em relação à infante. Recebida a inicial, foi designada 

audiência de conciliação, a qual restou exitosa, tendo a ré concordado 

com o pedido de anulação de registro civil proposto pelo autor. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer contrário a homologação 

da avença, posto que o requerente não teria demonstrado que promoveu 

o registro da infante por erro ou falsidade. Decido. Preliminarmente, 

cumpre esclarecer que o registro civil gera presunção ‘iuris tantum’ de 

veracidade da filiação, de modo que pode ser afastada mediante 

contundente apresentação de prova em contrária, que caracterize, por 

sua vez, a ocorrência de falsidade, erro ou vício de consentimento. Desse 

modo, o mero resultado negativo em exame de DNA, ainda que aliado à 

concordância expressa do represente do menor, não é capaz, por si só, 

de resultar em anulação de registro civil, mormente porquanto, como bem 

pontuado pelo Ministério Público, o acordo pode não preservar os 

interesses da criança. Desse modo, fixo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que se manifestem objetivamente quanto às provas 

pretendidas para deslinde do feito. Frisando que a controvérsia dos autos 

cinge-se na ocorrência, ou não, de erro ou falsidade em promover o autor 

o registro da criança. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000179-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. C. (ADVOGADO(A))

S. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (RÉU)

B. G. R. D. A. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - 023.116.341-00 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000179-24.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SOCORRO PEREIRA DA SILVA RÉU: ANANIAS SILVA Tratam 

estes autos de demanda apresentada por Kaique Silva Almeida, 

representada por sua mãe, senhora Socorro Pereira da Silva, em face de 

Ananias Silva Almeida com pretensão de recebimento de alimentos. Em 

síntese, o autor disse ser filho do réu e que sua mãe conviveu com ele 

cerca de 20 anos. Disse que, com a separação dos seus pais, a sua 
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situação financeira tornou-se vulnerável. Alegou ainda que a situação 

financeira do seu pai, porém, permaneceu a mesma, recebendo cerca de 

R$ 2.300,00, com acréscimo de insalubridade e alimentação no valor de R$ 

500,00. Alegou o autor que seu pai não vem colaborando constantemente 

com sua manutenção, fazendo-o apenas esporadicamente. Por fim, disse 

que, por ser estável a situação financeira do seu pai, teria este plenas 

condições de pagar-lhe alimentos. Pediu a fixação de alimentos no valor 

equivalente a 60% do salário mínimo. A liminar foi deferida no sentido de 

impor ao réu o pagamento do valor equivalente a 30% do salário mínimo. 

Foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, que ora 

está em curso. Nesta assenta, não houve acordo entre as partes, tendo 

este Juízo advertido quanto aos benefícios da conciliação. Apesar disso, 

as partes não transigiram. Após, este Juízo observou que o réu já havia 

apresentado contestação. Na contestação, inicialmente, pediu a redução 

dos alimentos provisórios, dizendo que não teria quaisquer condições de 

arcar com o valor equivalente a 30% do salário mínimo. Por isso, pediu que 

se fixasse os alimentos provisórios no valor equivalente a 12% do salário 

mínimo. No mérito, disse que o autor vem passando dificuldades 

financeiras. Afirmou que sua renda mensal bruta soma R$ 2.245,45, 

permanecendo uma renda líquida de R$ 1.800,00. Apresentou, contudo, 

uma relação de despesas para corroborar que viveria em situação de 

dificuldades. Ao final, o réu pediu que fosse julgado parcialmente 

procedente o pedido para fixar alimentos apenas em 12% do salário 

mínimo. As partes foram instadas a produzir outras provas, mas disseram 

que as únicas provas a amealhar aos autos são as que neles já se 

encontram. Sendo esse o relatório, passa-se à decisão e julgamento. 

Inicialmente, deve ser dito que a renda atribuída ao réu tornou-se 

incontroversa, ostentando ele, atualmente, um ganho líquido de cerca de 

R$ 1.800,00. Isso ficou evidenciado pelas próprias declarações das 

partes e pelo documento de rendimentos apresentados nos autos, que 

não foi contestado. A relação de despesas apresentada pelo réu é 

composta de itens permanentes (aluguel – R$ 400,00; gastos com 

supermercado – R$ 4457,07; energia elétrica – R$ 164,32). Já as demais 

despesas apresentam-se momentâneas. Também ficou incontroverso que 

o réu convive atualmente com nova família, composta de esposa e 

afilhada, de 5 anos, tendo sido informado que sua atual companheira não 

trabalha. Também ficou incontroverso aqui que, durante a união entre o 

réu e a mãe do autor, a renda da mãe era de cerca R$ 1.000,00, mas, 

atualmente, ostenta esta apenas cerca de R$ 250,00. Com estes fatos, 

verifica-se que, o autor convive, atualmente, com uma drástica redução na 

sua condição social e econômica e, ao que se vê dos autos, isto decorreu 

unicamente da separação dos pais e pelo fato de o réu não vir 

contribuindo com despesas do autor do mesmo modo como o fazia quando 

ele e seu pai viviam sob o mesmo tento. Não seria necessário dizer, mas é 

bom que se registre que a instituição dos alimentos como obrigação dos 

pais consiste, em regra, em assegurar que o alimentando continue a 

manter a mesma condição social e rotina financeira, por não se mostrar 

idôneo que o abandono do lar de um dos pais signifique a miserabilidade 

de sua prole. Nessa medida é que a lei obrigou os pais a pagarem 

alimentos aos filhos, observados os critérios da necessidade e 

possiblidade de alimentando e alimentado. Como já foi dito, é evidente que 

os autos demonstram que o autor deve ter restituída a condição social que 

ostentava quando vivia no mesmo lar do seu pai. Os autos demonstram 

ainda que o réu tem plenas condições de arcar com um valor maior que 

30% do salário mínimo. Por outro lado, o réu não conseguiu demonstrar 

que a genitora do seu filho, que atualmente detém a guarda unilateral, 

conseguiria pagar alimentos com valores significativos, por sua renda 

atual não passar de R$ 250,00. Assim, impositivo que o réu pague um 

valor bem acima daquele que se exigiria da mãe do seu filho. O fato de réu 

alegar várias despesas em sua defesa e dizer que elas impediriam que 

arcasse com um valor maior do que 12% do salário mínimo não procede, 

pois verifica-se as despesas por ele arroladas referem-se eminentemente 

a valore relativos à condução de sua própria vida. Mas, não se pode 

relegar o fato de que a condução da vida do réu deve levar em conta 

também as necessidades do seu filho e sua condição econômico-social 

quando este vivia sob mesmo teto que o pai. Por causa de tudo isso, fixo 

alimentos no valor equivalente a 52% do salário mínimo vigente, devendo 

serem acrescidos de pagamento de 50% despesas médicas, gastos 

extras com material escolar, odontológicas e farmacêuticas. Assim, 

JULGO PARCIMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, FIXANDO O MONTANTE DE 

ALIMENTOS ACIMA ESTABELECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça ao réu. Deixo de condenar em honorários e despesas processuais 

em razão da sucumbência recíproca.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000179-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. C. (ADVOGADO(A))

S. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (RÉU)

B. G. R. D. A. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - 023.116.341-00 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000179-24.2018.8.11.0059. 

AUTOR: SOCORRO PEREIRA DA SILVA RÉU: ANANIAS SILVA Tratam 

estes autos de demanda apresentada por Kaique Silva Almeida, 

representada por sua mãe, senhora Socorro Pereira da Silva, em face de 

Ananias Silva Almeida com pretensão de recebimento de alimentos. Em 

síntese, o autor disse ser filho do réu e que sua mãe conviveu com ele 

cerca de 20 anos. Disse que, com a separação dos seus pais, a sua 

situação financeira tornou-se vulnerável. Alegou ainda que a situação 

financeira do seu pai, porém, permaneceu a mesma, recebendo cerca de 

R$ 2.300,00, com acréscimo de insalubridade e alimentação no valor de R$ 

500,00. Alegou o autor que seu pai não vem colaborando constantemente 

com sua manutenção, fazendo-o apenas esporadicamente. Por fim, disse 

que, por ser estável a situação financeira do seu pai, teria este plenas 

condições de pagar-lhe alimentos. Pediu a fixação de alimentos no valor 

equivalente a 60% do salário mínimo. A liminar foi deferida no sentido de 

impor ao réu o pagamento do valor equivalente a 30% do salário mínimo. 

Foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, que ora 

está em curso. Nesta assenta, não houve acordo entre as partes, tendo 

este Juízo advertido quanto aos benefícios da conciliação. Apesar disso, 

as partes não transigiram. Após, este Juízo observou que o réu já havia 

apresentado contestação. Na contestação, inicialmente, pediu a redução 

dos alimentos provisórios, dizendo que não teria quaisquer condições de 

arcar com o valor equivalente a 30% do salário mínimo. Por isso, pediu que 

se fixasse os alimentos provisórios no valor equivalente a 12% do salário 

mínimo. No mérito, disse que o autor vem passando dificuldades 

financeiras. Afirmou que sua renda mensal bruta soma R$ 2.245,45, 

permanecendo uma renda líquida de R$ 1.800,00. Apresentou, contudo, 

uma relação de despesas para corroborar que viveria em situação de 

dificuldades. Ao final, o réu pediu que fosse julgado parcialmente 

procedente o pedido para fixar alimentos apenas em 12% do salário 

mínimo. As partes foram instadas a produzir outras provas, mas disseram 

que as únicas provas a amealhar aos autos são as que neles já se 

encontram. Sendo esse o relatório, passa-se à decisão e julgamento. 

Inicialmente, deve ser dito que a renda atribuída ao réu tornou-se 

incontroversa, ostentando ele, atualmente, um ganho líquido de cerca de 

R$ 1.800,00. Isso ficou evidenciado pelas próprias declarações das 

partes e pelo documento de rendimentos apresentados nos autos, que 

não foi contestado. A relação de despesas apresentada pelo réu é 

composta de itens permanentes (aluguel – R$ 400,00; gastos com 

supermercado – R$ 4457,07; energia elétrica – R$ 164,32). Já as demais 

despesas apresentam-se momentâneas. Também ficou incontroverso que 

o réu convive atualmente com nova família, composta de esposa e 

afilhada, de 5 anos, tendo sido informado que sua atual companheira não 

trabalha. Também ficou incontroverso aqui que, durante a união entre o 

réu e a mãe do autor, a renda da mãe era de cerca R$ 1.000,00, mas, 

atualmente, ostenta esta apenas cerca de R$ 250,00. Com estes fatos, 

verifica-se que, o autor convive, atualmente, com uma drástica redução na 

sua condição social e econômica e, ao que se vê dos autos, isto decorreu 

unicamente da separação dos pais e pelo fato de o réu não vir 

contribuindo com despesas do autor do mesmo modo como o fazia quando 

ele e seu pai viviam sob o mesmo tento. Não seria necessário dizer, mas é 

bom que se registre que a instituição dos alimentos como obrigação dos 

pais consiste, em regra, em assegurar que o alimentando continue a 

manter a mesma condição social e rotina financeira, por não se mostrar 

idôneo que o abandono do lar de um dos pais signifique a miserabilidade 

de sua prole. Nessa medida é que a lei obrigou os pais a pagarem 

alimentos aos filhos, observados os critérios da necessidade e 

possiblidade de alimentando e alimentado. Como já foi dito, é evidente que 

os autos demonstram que o autor deve ter restituída a condição social que 
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ostentava quando vivia no mesmo lar do seu pai. Os autos demonstram 

ainda que o réu tem plenas condições de arcar com um valor maior que 

30% do salário mínimo. Por outro lado, o réu não conseguiu demonstrar 

que a genitora do seu filho, que atualmente detém a guarda unilateral, 

conseguiria pagar alimentos com valores significativos, por sua renda 

atual não passar de R$ 250,00. Assim, impositivo que o réu pague um 

valor bem acima daquele que se exigiria da mãe do seu filho. O fato de réu 

alegar várias despesas em sua defesa e dizer que elas impediriam que 

arcasse com um valor maior do que 12% do salário mínimo não procede, 

pois verifica-se as despesas por ele arroladas referem-se eminentemente 

a valore relativos à condução de sua própria vida. Mas, não se pode 

relegar o fato de que a condução da vida do réu deve levar em conta 

também as necessidades do seu filho e sua condição econômico-social 

quando este vivia sob mesmo teto que o pai. Por causa de tudo isso, fixo 

alimentos no valor equivalente a 52% do salário mínimo vigente, devendo 

serem acrescidos de pagamento de 50% despesas médicas, gastos 

extras com material escolar, odontológicas e farmacêuticas. Assim, 

JULGO PARCIMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, FIXANDO O MONTANTE DE 

ALIMENTOS ACIMA ESTABELECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça ao réu. Deixo de condenar em honorários e despesas processuais 

em razão da sucumbência recíproca.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 3561-13.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Preliminarmente, determino a imediata expedição de Alvará de Liberação 

de Valores em favor do causídico da requerente.

Após, considerando a inércia da parte apelada em apresentar 

contrarrazões, remetam-se os autos à Superior Instância, consignando as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98731 Nr: 1886-44.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSR, JPDQDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 formulado com a ré, cujos vencimentos estão previstos para 30/09/2018 e 

30/03/2019, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) cada, sob o risco de 

imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia.A parte também 

noticiou que a ré teria realizado contrato de arrendamento com o senhor 

Paulo Cesar de Souza Soares. Assim, expeça-se mandado para intimação 

do senhor Paulo Cesar de Souza Soares, ficando ele advertido de que os 

valores que vem recebendo a título de arrendamento deverão ser 

depositados em Juízo sob o risco de imposiçaõ de multa no valor de R$ 

1.000,00 por dia.No que tange aos pedidos para arbitramento de multa e 

abertura de inquérito policial por causa de alegada desobediência, 

primeiramente, fixo prazo de até 15 dias para manifestação quanto aos 

documentos juntados como referência 53. Finalmente, sem prejuízo no 

cumprimento das determinações supra, determino a intimação das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser 

apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o 

risco de preclusão.Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.Tem as 

partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação.Em tempo, 

guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará 

na concordância tácita das partes com o julgamento da lide conforme o 

estado do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 7075-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Aqui se tem AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS com pedido de 

PROVISÓRIOS

Citado, o requerido quedou-se inerte e não compareceu à audiência 

agendada, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Após, foi determinada a expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social para que prestasse informações quanto à eventuais 

vínculos trabalhistas do demandado.

Por conseguinte, as informações vindicadas foram devidamente 

apresentadas pela autarquia previdenciária.

É o relatório. Decido.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do processo 

no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94146 Nr: 11647-36.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ante 

a ausência de quaisquer informações nos autos de que o Requerido não 

possui condições de arcar com as custas, sendo sequer informada sua 

profissão.

Determino que se expeça carta precatória à Comarca de Cuiabá para que 

seja colhido material genético do Requerido, momento em que deverá 

recolher o valor devido pela realização do exame.

Após, com o retorno, intime-se, com a máxima urgência, a requerida para 

que compareça, em 05 (cinco) dias, perante a Secretaria Judicial, 

momento em que será procedida com a coleta de seu material genético.

Por conseguinte, encaminhe-se ao Laboratório BioGenetics para análise.

Sobrevindo aos autos o laudo, intimem-se as partes para manifestação em 

15 (quinze) dias.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93375 Nr: 11198-78.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PATERNIDADE, , 

proposta por GETRO DELMONDES LUZ, em face de GABRYELLA 

DELMONDES LUZ, menor, neste ato representada por sua mãe MARIA 

LUCIA LIMA LUZ.

As partes compareceram em AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

estabelecendo:

1. Retirada no nome do requerente e de seus pais da certidão de 

nascimento da criança, registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais 

de São José do Xingu/MT;

2. Exoneração do requerente do dever de prestar alimentos à requerida.

3. Retificação da certidão de nascimento da requerida, a fim de que passe 

a chamar ABRYELLA LUZ.

.

O Ministério Público opinou pela a homologação do acordo

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo óbice, tenho que é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.

Ciência ao Ministério Público.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97279 Nr: 1087-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, RGdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de adoção ajuizada por JOSÉ PERES DE SOUZA e 

ROZANGELA GOMES DECAMPOS SOUZA, em favor do menor LUCAS 

GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA.

Instada a promover o aditamento da exordial para a promoção da 

destituição do poder familiar, os requerentes atenderam ao comando 

judicial dentro do prazo assinalado. Todavia, não informaram o endereço 

onde poderão os pais biológicos ser citados, não obstante declararem que 

a mãe seria moradora de rua no Estado de Tocantins.

Outrossim, intime-se a parte Autora para, no prazo de até 15 dias, 

fornecer dados mais detalhes, inclusive do genitor da criança.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação sobre o laudo medico juntado na ref:69, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 1908-05.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação sobre o laudo medico juntado na ref:17, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 3206-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanio Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 3890-25.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Peres de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para manifestar-se sobre o 

laudo juntado na ref:55 no prazo de 5 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107509 Nr: 6816-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do estado de Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TERUO MATSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Hilário Prado - 

OAB:21278/PR, Milton Plácio de Castro - OAB:5301/PR

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Maringá/PA, para 

oitiva da testemunha VICTOR AZUMA.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 31 de outubro de 2018, às 

13h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante e cadastrem-se os advogados do 

acusado para recebimento de intimação.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88302 Nr: 8274-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Goes dos Santos Filho Vulgo "peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Considerando o cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor do apenado (fl. 80), conforme determinação de fl. 45, designo 
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audiência de justificação para o dia 25 de outubro de 2018, às 12h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Requisite-se o réu preso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65697 Nr: 1594-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Gomes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 13h40min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59124 Nr: 2826-14.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Thiago de Souza, Wanderson Junior 

Souza, Maitan Barbosa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 (...)Inicialmente, considerando a apresentação do certificado de registro 

da arma de fogo, bem como a elaboração do laudo pericial, DETERMINO a 

restituição da carabina, marca Rossi, cal. 22, n. G-404.307, cano 23 à 

proprietária Luzia Gomes de Souza.Quanto à outra carabina, tendo em 

vista a falta de documentação para a posse de arma de fogo, passo a 

decidir:Dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 que: “Art. 25. As armas de 

fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos 

autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão 

encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento desta Lei.” O art. 1º, da Resolução 134/2011-CNJ, estabelece 

que "as armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para 

destruição ou doação, nos termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, 

de 2003, após a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das 

partes sobre o seu resultado e eventual notificação do proprietário de 

boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição." Dessa 

forma, tendo em vista o disposto na legislação supra, determino o 

perdimento do armamento apreendido e encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do artigo 25, do Estatuto do 

Desarmamento.Providencie-se o Gestor Geral o necessário para o 

encaminhamento da arma apreendida no presente feito para que sejam 

destinadas ao exército. Considerando a citação do acusado Jhonathan, o 

qual informou não possuir condições financeiras de constituir advogado, 

remeta-se os autos à Defensoria Pública.Por fim, certifique-se o 

transcurso do prazo do edital de citação do acusado Wanderson.Ciência 

ao MPE.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 5092-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberval Moreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Homologo a proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo 

acusado, ressalvando que a suspensão será revogada, se no curso do 

prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, ou, ainda, 

descumprir qualquer das condições impostas.

 Fica ciente, ainda, que expirado o prazo sem revogação este juízo 

declarará extinta a sua punibilidade, bem como durante o prazo de 

suspensão não correrá a prescrição, nos termos do artigo 89, § 6º, da Lei 

nº 9.099/95.

 Por fim, aguarde-se, em Cartório, o cumprimento das condições 

suspensivas, certificando eventual descumprimento.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM, MCdNRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 Inicialmente, intime-se a acusada Maria Cícera do Nascimento Rocha Sena 

da sentença absolutória.

Considerando que foi apresentada apelação tempestivamente (ref. 128), 

RECEBO o recurso apelatório.

Abra-se vista ao MPE para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais. Após, abra-se vista à parte apelada para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

Posteriormente, apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se estes 

autos à Instância Superior, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71100 Nr: 3986-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins da Silva Neto, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Em relação ao pedido da defesa de expedição de ofício a órgãos públicos 

objetivando a localização das testemunhas Cristian Andrei Alves Vicente e 

Aroldo Gomes Santana, tem-se que merece ser indeferido, pois "compete 

à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha 

arrolada, não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução 

de ato atribuível à defesa" - (STJ, HC n. 158.902/SC, Relator o Ministro Og 

Fernandes, DJe 19/9/2011).

Outrossim, defiro os pedidos da representente ministerial (ref. 53).

Por fim, ante o teor do ofício retro, abra-se vista ao Ministério Público e 

intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem os 

quesitos a serem respondidos pela Drª. Anny Cristyni Prestes de Oliveira.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105815 Nr: 5935-31.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Pereira do Lago Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana Muller - OAB:199.859

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 28 de novembro de 2018, às 14h00min., para 

cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Gurupi/TO com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62119 Nr: 157-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Crisostomo Piage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a GERALDINO CRISOSTOMO 

PIAGE a prática da conduta prevista no artigo 121, inciso VI, na forma do 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei .º 

11.340/2006

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 15h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação à vítima e às testemunhas arroladas 

pelas partes.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57854 Nr: 2015-54.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luis Araujo Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a JOSÉ LUIS ARAUJO 

CARNEIRO a prática da conduta prevista no artigo 214, da Lei 

nº.10.826/2003.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 14h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação às testemunha arrolada pela acusação.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106287 Nr: 6197-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilso de Rossi, Jose Mario Delanhese, 

Eduardo Delanhese, Ivair de Rossi, João Vitelmo Marques, Valdecir de 

Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LUIZ DE TOLEDO 

PIZA - OAB:67183/SP, Lúcio Mauro Dantas - OAB:MT13712, 

MARCELO DE TOLEDO PIZA - OAB:177.459/SP, Natana Camargo - 

OAB:SC44801, VANILDE ROSA - OAB:18693-O

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Em tempo, requisite-se junto ao Juízo Deprecante cópias dos depoimentos 

prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial, frisando que a 

inércia implicará na devolução da missiva sem realização do ato para o 

qual esta se destina.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 3797-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alfredo Feresin de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO FERESIN DE 

ABREU - OAB:7241

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 28 de novembro de 2018, às 15h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99572 Nr: 2327-25.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - OAB:

 Aqui se tem carta precatória oriunda da Comarca de Água Boa/MT.

Tendo em vista que na data aprazada para realização da audiência a 

testemunha arrolada não compareceu, embora tenha sido devidamente 

intimada, redesigno a audiência para o dia 28 de novembro de 2018, às 

13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Assim, expeça-se mandado de condução coercitiva à Sabrina Alves da 

Silva.

Oficie-se ao Juízo Deprecante com as informações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106280 Nr: 6191-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliomar Marcelino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Sulek - OAB:3403/MT

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Em que pese a redesignação da audiência, constata-se que não houve 

tempo hábil para expedição dos documentos necessários à intimação das 

testemunhas.

Diante disso, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 104151 Nr: 4987-89.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO DA COSTA PRADO 

- OAB:8.486/MT

 Aqui se tem carta precatória relativa a uma ação penal.

Tendo em vista a regularidade das peças apresentadas pelo Juízo 

Deprecante, designo audiência para o dia 28 de novembro de 2018, às 

15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do 

ato deprecado.

Requisite-se a presença do policial militar arrolado pela acusação.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 3923-44.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ralyrenes Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT17816

 Aqui se tem carta precatória oriunda da Comarca de Vila Rica/MT.

Tendo em vista que na data aprazada para realização da audiência as 

vítimas não compareceram, embora tenha sido devidamente intimada, 

redesigno a audiência para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Assim, expeça-se mandado de condução coercitiva IDAILTON SOARES 

DA SILVA e VALDERI PEREIRA DA SILVA.

Oficie-se ao Juízo Deprecante com as informações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88302 Nr: 8274-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Goes dos Santos Filho Vulgo "peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Trata-se de executivo de pena para fiscalização da reprimenda imposta 

ao sentenciado Genildo Goes dos Santos, condenado a 04 (quatro) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com o objetivo de dar início ao cumprimento da pena, foi designada 

audiência admonitória para o dia 01.11.2017, contudo, não se realizou, 

tendo em vista o teor da Portaria n. 659/2017-PRES, que declarou como 

ponto facultativo no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o 

mencionado dia.

 Ato contínuo, na data de 24/11/2017, foi realizada audiência de custódia 

do sentenciado, uma vez que foi preso em flagrante, por cometer, em 

tese, o delito descrito no artigo 155, §4º, inciso II, do código penal, 

oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva 

(APF Código 93874).

 Pois bem.

Considerando o acima exposto, abra-se vista ao MPE para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88302 Nr: 8274-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Goes dos Santos Filho Vulgo "peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Com objetivo de dar início ao cumprimento de pena, designo audiência 

admonitória para o dia 01 de novembro de 2017, às 16h45 (horário oficial 

de MT). Ao mesmo tempo, elabore-se o cálculo de pena.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47742 Nr: 3518-81.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macário Nicácio de Silva Tavares, alcunha 

"Abilio", Décio Wohler Júnior, Damasio Pedro da Silva, Genivaldo Silva de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 , .No entanto, embora constem nos autos certidões de que o réu vinha 

comparecendo aos autos, há registro nos autos de que o réu teria 

realizado apenas o pagamento de apenas uma parcela da obrigação 

pecuniária.Sendo assim, determino à Secretaria deste Juízo que certifique 

se houve o pagamento das parcelas restantes.Nesta demanda, também foi 

oferecida denúncia em face de DÉCIO WOHLER JUNIOR e MACÁRIO 

NICÁCIO DA SILVA TAVARES pela prática a prática da conduta prevista 

no artigo 180, caput, do Código Penal.Devidamente citados, o réu DÉCIO 

WOHLER JUNIOR ofertou defesa preliminar e o réu MACÁRIO NICÁCIO DA 

SILVA TAVARES apenas compareceu aos autos.Considerando que não 

se apresenta qualquer circunstância que autorize a absolvição sumária do 

acusado, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

abril de 2019, às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso em 

relação aos réus DÉCIO WOHLER JUNIOR e MACÁRIO NICÁCIO DA SILVA 

TAVARES .Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público 

e a Defesa, inclusive a Defensoria PúblicaExpeça-se mandado de 

intimação às testemunhas arrolada pela acusação e pelas 

defesas.Outrossim, expeça-se mandado de intimação aos réus para 

interrogatório.Fica a defesa técnica de MACÁRIO NICÁCIO DA SILVA 

TAVARES intimada a apresentar resposta à acusação no prazo de até de 

10 dias, sob o risco de ser o réu intimado pessoalmente para constituição 

de novo advogado e, no caso de nova inércia, os autos serão 

encaminhados à Defensoria Pública.Certifique a Secretaria deste Juízo se 

foram procedidas a todas as diligências para formalização da citação por 

edital do réu DAMÁSIO PEDRO DA SILVA.Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para considerar a possibilidade de desmembramento do feito 

em relação a DAMÁSIO PEDRO DA SILVA e a GENIVALDO SILVA DE 

OLIVEIRA .

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 896 Nr: 7-12.1987.811.0019

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Ojeda, Elio Henrique Lazaron, Judite Lazaron, 

José de Souza, Romana Maria de Souza, Mário Vieira Cintra, Celso 

Ricardo Borba Azoia, Jani Mari Vieira Cintra, Juliana Bressan Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Tozzi, Anete de Lourdes Xavier Tozzi, 

Celso Tozzi, Maria Celina Veltrini Tozzi, Espólio de Flávio Tozzi, Maria 

Lizete Cervi Tozzi, Silvio Agenor de Souza Pinto, Délcio dos Santos Rosa, 

Elbert Haeberlin, Iracema Alves de Oliveira, Lupércio Rodrigues Bolognez, 

Ananias dos Reis Pereira, Vitório Aparecido Bartocci, Eliana Manzono 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:2.573-MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Laércio Pedro 

de Oliveira - OAB:14168/PR, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821/A/MT, 

Sidney Marques - OAB:2.719-b, Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA CAMARGO 

- OAB:15211, Edson Jacinto da Silva - OAB:4.067-A, Elcio Lima do 

Prado - OAB:4757, Nelito José Dalcin Júnior - OAB:3.717-MT

 Vistos os presentes autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, registrados 

sob nº 7-12.1987.811.0019, Código 896.

D E C I S Ã O

Trata-se de AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÃO DE TERRAS proposta 
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por Andressa Ojeda, Elio Henrique Lazaron, Judite Lazaron, José de 

Souza, Romana Maria de Souza e Outros em face de Espólio de Flávio 

Tozzi e Outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Com o transito em julgado da sentença homologatória que fixou as 

diretrizes da demarcação (fls. 265/276 e fl. 280-v), passou para a fase de 

cumprimento.

Entre um ato e outro, o requerido Espólio de Flávio Tozzi apresentou um 

exceção de pré-executividade, pugnando pela suspensão dos atos 

processuais de execução – perícia, bem como pela realização de 

audiência de conciliação, diante do devido reconhecimento e respeito de 

limites realizado por alguns envolvidos (fls. 998/1016).

É o relatório do necessário.

À vista do não pagamento dos honorários periciais e considerando a 

necessidade de regularização dos polos, conforme indicado/demonstrado 

na petição retro, SUSPENDO, por ora, A REALIZAÇÃO DOS ATOS 

PERICIAIS.

Ademais, em atenção às diretrizes insculpidas na Lei 13.105/2015 (Código 

de Processo Civil) acerca da estimulação dos métodos consensuais de 

conflito (CPC, art. 3, §3°), os quais poderão ser promovidos a qualquer 

tempo ou grau de jurisdição (CPC, art. 139, inciso V), sobretudo porque 

requerido pela parte, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 12 

de fevereiro de 2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem na referida solenidade, 

devendo atentar-se também as pessoas indicadas na petição retro.

Cientifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 05 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36231 Nr: 1684-27.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli da Silva Paranha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Camilo, Valdir Pedro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 INTIMO o requerente acerca da CP devolvida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29161 Nr: 660-95.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Guilherme Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 (...) Desta forma, atentando-se aos parâmetros estabelecidos nos citados 

dispositivos, DETERMINO:I)A INCLUSÃO DO REEDUCANDO ROBSON 

GUILHERME MARIANO AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, pelo 

período de 60 (sessenta) dias, com fulcro no que disciplina o art. 58, da 

LEP;II)A REVOGAÇÃO DE 1/3 (um terço) do montante de dias remidos, 

passando para 44 (quarenta e quatro) dias;III)A MODIFICAÇÃO DA 

DATA-BASE DA PROGRESSÃO REGIMENTAL PARA O DIA DO 

COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR/DELITO – 22/11/2016 - B.O n. 

2016.375616.Por fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo 

que segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43261 Nr: 1990-59.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Prado Ruiz, Espolio de Lidia Maria Ferro 

Prado Ruiz, representado por Carlos Eduardo Prado Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada do DCA, intimo a autora para conhecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 2313-64.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:120198, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

agendou para o dia 03/11/2018, às 7:00 a realização da perícia da 

requerente no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 2267-75.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

agendou para o dia 04/11/2018 no Hospital Municipal de Porto dos 

Gaúchos a realização da perícia.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 027/2018 – DF.A MMª. Janaina Cristina de Almeida, 

Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do 

Araguaia,Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

e,etc.CONSIDERANDO: que no dia 7 de outubro de 2018 será realizada as 

Eleições Gerais 2018.CONSIDERANDO: que os servidores desta unidade 

judiciária foram convocados pela Juíza da 15ª Zona Eleitoral para 

prestarem serviços no decorrer das eleições e a comarca tem um território 

muito extenso e de estradas precárias dificultando o retorno á sede da 

comarca.

 R E S O L V E:Art. 1º. SUSPENDER o expediente forense nesta Comarca, 

no dia 08 de outubro de 2018 (segunda feira), dia posterior as 

Eleições.Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais, ficando os mesmos 

prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.Publique-se. Registre-se 

e cumpra-se, afixando cópia na porta de entrada do fórum e remetendo-se 

ao Excelentíssimo senhor Dr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça , 

Corregedor (a) Geral da Justiça, Ministério Público e ao Presidente da 

Subseção da OAB localSão Félix do Araguaia, 5 de Outubro de 2018.

Janaina Cristina de AlmeidaJuíza de Direito e Diretora do Foro

  

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140962 Nr: 3054-47.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Pereira da Costa, Eva Silene Skierzinnski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores da Fazenda Boa Sorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c Pleito Cominatório e pedido 

de medida liminar ajuizada por ALBINO PEREIRA DA COSTA em face dos 

INVASÓRES DA FAZENDA BOA SORTE.

O Requerente interpôs a presente ação em 18 de outubro de 2017.

 Às fls. 24, foi determinado à intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, a fim de juntar aos autos o devido instrumento procuratório, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Porém, conforme a certidão de decurso de prazo de fl. 26, os 

Requerentes quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado à intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentando a este Juízo o devido instrumento procuratório em nome da 

Requerente Eva Silene Skierzinnski, porém o mesmo permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145143 Nr: 1960-30.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Luzia Ricardo Bertolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145976 Nr: 2524-09.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132487 Nr: 2204-61.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Karine Meira Cunha - OAB:268533 OAB/SP, Rodrigo 

Garcia Lopes Pereira - OAB:39.605/GO, Walter Pereira - 

OAB:3.112/GO

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Investigação de Paternidade cumulada com 
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Alimentos, ajuizado pelo menor C. C. F. C., devidamente representado por 

sua genitora Maria Helena Alves Costa em face de Nilson César Pereira 

Lima.

À fl. 112, foi certificado o desinteresse no prosseguimento do feito, por 

parte do Requerente, requerendo assim seu arquivamento.

 O Representante da defensoria Pública manifestou à fl. 114, pela extinção 

do feito, pela desistência.

Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requerido à fl. 114.

Dispositivo

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 32/2018/CA

A Doutor a Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, e no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora - FATIMA ADRIELLY SILVA FREITAS , 

matrícula 32654, Tecnica Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciári a 

Substitut a, estará afastada de suas funções por motivo Férias, no 

período de 01/10/2018 a 20/01/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA , 

matrícula n. 32702, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário, no período de no período de 01/10/2018 a 20/01/2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 3 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza Diretora do Foro

PORTARIA N.º 35/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o servidor Luciano Lacerda Nunes, está sendo 

nomeado em Concurso Público Federal, e ainda a necessidade de seu 

desligamento.

RESOLVE:

I– EXONERAR, o servidor LUCIANO LACERDA NUNES, Matrícula 36025, do 

cargo de Assessor de Gabinete I, com efeitos a partir do dia 08/10/2018.

II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 08 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59615 Nr: 68-71.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 162, §4º, do Código de Processo Civil e Provimento 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

quanto às fls. 46/52.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 277-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Execução. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 767-92.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARENITA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12366 Nr: 880-56.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Apio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61059 Nr: 3046-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ SANTOS SILVA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o recolhimento das custas processuais, recebo a 

petição inicial.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação, que será agendada conforme pauta do setor de 

conciliação.

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:28/11/2018

Horas:12:00:00

Data2:28/11/2018

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, através de seu advogado, via DJE, para que 

apresente as razões de apelação no prazo legal, uma vez que o 

Denunciado manifestou o desejo de recorrer da Sentença, conforme ref. 

268.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 527-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Requerido, via DJE, através de seu Patrono, para que apresende 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, conforme Decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56276 Nr: 967-89.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC, WCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 Vistos.

REF100: Pedido DEFERIDO. Providenciar o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13136 Nr: 226-35.2007.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idacir Steffens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Vilmar Jacob - OAB:10.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Intimação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 629-57.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1056-83.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANDIDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62739 Nr: 3851-91.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

 Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, 

do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da 

justiça. Anote-se.

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência, eis que se afigura 

prudente a oitiva da parte contrária, notadamente porque o imbróglio 

envolve situação, possivelmente, desconhecida neste momento 

processual. E isso porque o autor anexou imagens de conversa no 

aplicativo “WhatsApp”, onde suposto funcionário da parte ré informa que 

está finalizando o processo de renegociação para entregar as chaves no 

próximo dia 13/10/2018 (fl. 39) e, logo após, aduz que estaria “no aguardo 

da posição” do autor.

 Ressalto, aliás, que não há elementos suficientes, por ora, para 

acolhimento do pedido, inaldita altera pars.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, desta decisão, bem como 

para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo 

setor de Conciliação da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a prioridade da jurisdição eleitoral, a aproximação do 

pleito e a necessidade de dedicação aos trabalhos para garantir o respeito 

à soberania popular e à cidadania, bem como a suspensão do expediente 

na justiça comum no dia 08/10/2018 (segunda-feira), DESIGNO sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 28 de novembro de 2018, às 

12h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

 Ciência às partes (Ministério Público e defesa).

 Intime-se o acusado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT0016023

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono do réu para que 

informe aos autos o ENDEREÇO ATUALIZADO das testemunhas arroladas 

na defesa prévia de ref. 40, ou se as mesmas comparecerão na audiência 

de instrução designada para 22/10/2018, às 13h30m (MT), 

independentemente de intimação.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7296 Nr: 354-76.2006.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela de Souza Castellan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Geraldo Castellan, Ericon 

Flavio de Souza Castellan, Emerson de Souza Castellan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Palma Dias - OAB:MT - 

3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitada em julgada a sentença de homologação de 

partilha:1)LAVRE-SE O FORMAL DE PARTILHA e, em seguida, serão 

expedidos os ALVARÁS referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos; (artigo 659, § 2º, do CPC e artigo 1.157 da CNGC – 

Judicial)2)INTIME-SE o inventariante para recolhimento das despesas 

referentes às cópias autenticadas para instruí-lo, nos termos do que 

dispõe o artigo 1.246, § 2º, da CNGC-Judicial;3)INTIME-SE A FAZENDA 

PÚBLICA para fins do que dispõe os artigos 659, § 2º, e 662, §§ 1º e 2º, 

do CPC/2015.4)Proceda-se baixa das penhoras de créditos trabalhistas 

feito no rosto destes autos.5)Decorrido o prazo para retirada do formal de 

partilha, ARQUIVEM-SE, procedendo às anotações e baixas devidas 

(artigo 1.246, § 3º, da CNGC-Judicial). P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37994 Nr: 1136-68.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14484 Nr: 1147-39.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosimar Angola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 Código 14484

Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença proferida às fls. 227/260 que julgou 

procedente ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de João Rosimar Angola que condenou o requerido a 

multa civil no montante de 12 (doze) vezes o valor da remuneração que 

perceber do Município de Lambari D’Oeste/MT, devidamente atualizado 

pelo INPC, a ser revertida ao Município; ressarcimento integral do dano, 

consistente no pagamento do valor que superou o limite de 2% (dois por 

cento) que o fundo poderia gastar a título de taxa de administração, a ser 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Às ref. 10 o Ministério Público pugnou pela intimação do requerido para 

efetuar o pagamento do débito, bem como requer a intimação do Município 

de Lambari D’Oeste/MT para que informem o valor da remuneração 

percebida pelo requerida à época dos fatos.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público (ref. 10), e 

determino que:

1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

3) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

4) INTIME do Município de Lambari D’Oeste/MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o valor da remuneração percebida pelo requerido 

João Rosimar Angola à época dos fatos, encaminhando cópia do 

comprovante da remuneração mensal dele.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46312 Nr: 2044-57.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Merlin Jovano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Flamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46312

Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido de 

reconhecimento de união estável e dissolução de união estável com 

pedido de partilha proposta por Clarice Merlin Jovano em desfavor de João 

Batista Flamini, condenando o executado a repassar para exequente, a 

título de meação, 50% dos bens adquiridos na constância da união 

estável.

Devidamente intimado (ref. 14), a parte executada não efetuou o 

pagamento voluntário da quantia arbitrada na sentença, bem como não 

apresentou impugnação no prazo previsto no artigo 525 do CPC.

Por todo exposto:

1. Aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

débito, conforme artigo 523, § 1° do CP.

2. EXPEÇA-SE o mandado de penhora e avaliação dos bens descritos na 

inicial (art. 523, §3° CPC), e INTIME-SE o executado, nos termos do artigo 

841 do CPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do seu devedor.

3. Com a juntada do mandado de avaliação e penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40445 Nr: 1049-78.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilsimar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40445

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls. 20, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

1. Se proceda com a consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

requisitando o endereço da parte executada e se diverso, proceda com a 

citação do executado para, que no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS,contado da 

citação, EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA (829 do CPC);

2. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC);

3. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC);

4. Conste no mandado a possibilidade legal de parcelamento, com os 

acréscimos de correção monetária e juros de 1% ao mês, mediante 

expresso reconhecimento do débito e prévio depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução (incluindo custas e honorários), na forma do 

art. 916 do CPC, devendo o requerimento ser formulado no prazo assinado 

para embargos;

5. Se o mesmo endereço constante dos autos, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Após, conclusos.

CUMPRE-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36620 Nr: 614-41.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ézio Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 1385-48.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 44973

 Vistos etc.,

Ante a certidão de ref. 36, REVOGO o ato de nomeação de ref. 29 o Dr. 

ANDRÉ C. PAIVA do múnus que foi incumbido e NOMEIO o Dr. LUIZ 

GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24.343/O, para que defenda os interesses 

da parte requerente na presente ação, atento ao disposto no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 
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presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente, manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça de ref. 26.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6491 Nr: 633-96.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosana 

Preisigke, LPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Gomes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Souza - 

OAB:OAB/MT 22.523

 Código: 6491

Vistos etc.,

DEFIRO os pedidos da cota ministerial (ref. 7), pelo que determino:

1. INTIME-SE o d. advogado do executado para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informar nos autos o atual endereço de seu cliente;

 2. OFICIEM-SE as empresas de telefonia, requisitando informações acerca 

do atual endereço do executado, informando no ofício, todos os dados 

pessoais necessários;

3. Encaminhe cópia integral dos autos para Delegacia de Policial Judiciária 

Civil dessa Comarca, a fim de apurar o crime de abandono material 

praticado, em tese, pelo executado ELIEL GOMES DE MATOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48202 Nr: 3021-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Euzébio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Euzébio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, torno definitiva a 

decisão de antecipação dos efeitos da tutela (ref.4), para: DECRETAR a 

interdição do Requerido WALDEMAR EUZÉBIO DESOUZA, 

DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 3º, do CC c/c 755, inciso I do CPC, 

NOMEANDO como curador definitivo o Sr. VANTUIR EUZÉBIO DE 

SOUZA.Nos termos do artigo 755, § 3° do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se INSCREVA presente sentença de interdição no 

Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela. Após o registro da sentença no Cartório 

de Registro Civil competente, INTIME-SE O CURADOR, para prestar 

compromisso, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, conforme dispõe o artigo 

759, I do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais, porém SUSPENDO a exigibilidade nos 

termos do artigo 98, I c/c § 3° do CPC.Diante da manifestação do requerido 

em que pugna pela retificação dos honorários (ref. 49), DEFIRO e 

AUMENTO os honorários advocatícios no montante de R$ 5.379,04 (cinco 

mil trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos), de acordo com a 

tabela- Fev. 2018- atualizada da Ordem dos Advogados de 

Brasil.RATIFICO o valor de R$ 5.280,30 (cinco mil duzentos e oitenta e 

trinta centavos), consoante fixado na decisão de nomeação do advogado 

dativo da parte requerente, juntada na exordial. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão a favor dos advogados.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.R.I.CApós 

o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - 

OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 2843-66.2018.811.0052 – Código 54698

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu WAGLEYSON foi citado (ref. 52 ) 

onde informou ter condições financeiras para constituir advogado. 

Entretanto, até o presente momento não foi oferecida defesa preliminar, 

tampoco consta procuração de causídico constituído nos autos. Ademais, 

a mãe do acusado compareceu na secretaria de Vara, requerendo a 

nomeação de um defensor dativo para seu filho.

 Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). ISIS 

ALVES PACHECO, OAB/MT n. 24821, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

defesa prévia, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 55 da Lei 

11.343/2006.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cândida Lamoia de 

Moraes Britto - OAB:137369/MG, Carlos Roberto dos Santos Junior 

- OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso 

Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 888-05.2015.811.0052 – Código: 37444 Importante 

DESTACAR que, conforme bem lembrado pelo Parquet à ref. 307, é certo 

que a instrução processual ainda não se findou eis que, “durante o 

plenário do Júri ainda há a continuação da inquirição de testemunhas e 

produção de outras provas, fato este a ensejar a necessidade de 

perduração do cárcere provisório visando a conveniência da instrução 

criminal”. Ademais, pena máxima cominada ao crime discutido nos autos 

ultrapassa e muito o patamar de 04 (quatro) anos exigido pelo art. 313, inc. 

I. Não obstante, os réus respondem por outros processos criminais nesta 

comarca (códigos Apolo nº 37988, 37991 e 34958).Finalmente, saliento 

que a sessão do Júri já foi designada para o dia 14 de novembro de 

2018.Portanto, em que pese os argumentos lançados pela defesa às refs. 

261 e 277, verifico que a prisão preventiva dos réus merece ser mantida, 

que segue conforme a marcha processual de praxe, bem como tudo que 

já foi explanado com fundamento nos arts. 312 e 313, inc. I do CPP.Desta 

feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 
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qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA dos pronunciados tal como foi lançada.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à defesa.No mais, aguardem os autos na secretaria de vara, até 

a data designada para a sessão do Júri. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 1963-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 

24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 1963-74.2018.811.0052 – Código 53341

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido 

defensivo de ref. 74.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11251 Nr: 577-24.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Severino Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 577-24.2009.811.0052 – Código 11251

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (fls. 112/113) onde 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, REVOGO a suspensão dos autos e NOMEIO, como 

defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO, OAB/MT n. 21711/O, para que atue como advogado(a) nesta 

ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Rio Branco/MT, 05 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 2504-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6)Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.7)Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9998 Nr: 658-07.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvia Gonçalves Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 9998)

Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

A parte exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte 

executada, bem como informou que parte exequente RENUNCIA ao valor 

que excede ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para fins de que 

seja expedido RPV, conforme manifestação de ref.: 18.

 Tendo em vista que houve concordância com os cálculos trazidos pela 

Executada, impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 171/172, os quais fazem parte 

integrante desta decisão.

Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Uma vez que a parte exequente RENUNCIOU ao valor que excede ao teto 

de 60 (sessenta) salários mínimos, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder ao pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 02 (DOIS) 

MESES, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência 

de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 

3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 1932-88.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito, 

deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Diante do inadimplemento, a parte autora/exequente requereu a incidência, 

sob o montante da condenação, de multa e dos honorários advocatícios, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 761 de 802



cada um no montante de 10% (dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente de 

forma que, determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito, visando posterior levantamento do VALOR 

CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante 

bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta 

judicial deste juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença, bem como da memória de cálculo 

apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 1934-58.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito, 

deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Diante do inadimplemento, a parte autora/exequente requereu a incidência, 

sob o montante da condenação, de multa e dos honorários advocatícios, 

cada um no montante de 10% (dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente de 

forma que, determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito, visando posterior levantamento do VALOR 

CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante 

bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta 

judicial deste juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença, bem como da memória de cálculo 

apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 2364-10.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceir Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

o aditamento da petição inicial, para incluir na descrição fática o quanto o 

requerente investiu na operação.

Recebo o aditamento da inicial e, portanto, determino:

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade 

de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 3656-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberson Messias Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito, 

deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Diante do inadimplemento, a parte autora/exequente requereu a incidência, 

sob o montante da condenação, de multa e dos honorários advocatícios, 

cada um no montante de 10% (dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente de 

forma que, determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito, visando posterior levantamento do VALOR 

CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante 

bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta 
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judicial deste juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença, bem como da memória de cálculo 

apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54027 Nr: 2400-18.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53823 Nr: 2275-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva, Adilson Laurentino 

da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52341 Nr: 1337-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Assis dos Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 2588-11.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54343 Nr: 2589-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 
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Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54344 Nr: 2590-78.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rone Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52336 Nr: 1335-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Dalbem Clarindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45854 Nr: 1805-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Defiro o pedido da parte autora, de forma que DETERMINO:

1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste.

 3) Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2375-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjanio Tessinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

19.200,11 (dezenove mil e duzentos reais e onze centavos), os quais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 764 de 802



deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios 

de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da lei.Disposições 

finais:1)DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da 

presente demanda.2)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.3)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.4)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.5)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.6)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46910 Nr: 2378-91.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal já corrigido de 

R$ 106.532,45 (cento e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais e 

quarenta e cinco centavos), já corrigidos, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês na data 

do efetivo pagamento, na forma da lei.Disposições finais:1)DEFIRO o 

pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.2)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.3)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.4)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.5)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.6)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2381-46.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal R$ 12.799,37 

(doze mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL da presente demanda.2)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.3)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de 

multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o 

total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.4)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.5)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.6)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

12.799,37 (doze mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta e sete 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma 

da lei.Disposições finais:1)DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS AO FINAL da presente demanda.2)Altere-se a classe para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.3)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por 

meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento 

do valor apurado, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

CPC.4)Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do 

CPC.5)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.6)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51654 Nr: 970-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Bertolozzo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 
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OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 921-87.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda de Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 781-53.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 307-82.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Maria de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 2965-16.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nubia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração (referência 17).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44219 Nr: 947-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pinto Natalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho da Costa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 44219

Vistos etc.,

 DEFIRO o pedido “1” de ref. 40, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 672,30 (seissentos e setenta e dois e trinta 

centavos), observando o CPF n. 031.298.401-41, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 585-20.2017.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Ferreira de Jesus Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Celso Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Mariae Cabral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e com fundamento no art. 2.015 do Código Civil HOMOLOGO 

por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente procedimento de inventário pelo rito de arrolamento, salvo erro 

ou omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

certifique-se, e, expeça-se formal de partilha, carta de adjudicação e/ou 

alvará(s), condicionando ainda o registro/transferência à comprovação do 

pagamento dos tributos ou isenção, certidões negativas, pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002 e do CPC (art. 

662).Cumpridas as determinações supra, cientifiquem ainda a Fazenda 

Pública “para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, arquivem 

os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem 

custas.CUMPRA-SE, com a observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33308 Nr: 294-25.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Ferreira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com base no 

artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de LUCIA FERREIRA 

CARVALHO em relação ao crime lhe imputado. ISENTO de custas 
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processuais.Transitada em julgado esta SENTENÇA, o que deverá ser 

certificado pela Sr. Gestor Judiciário, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias do presente feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 794-38.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luismar de Assis Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 794-38.2007.811.0052 – Código 8746

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

LUISMAR DE ASSIS FERREIRA.

Determinada a regressão cautelar de regime (fls. 187/188), foi comunicado 

a este Juízo a prisão do reeducando (fls. 199/200)

À fl. 201, foi juntado o novo cálculo de pena.

Diante do exposto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 06 

de novembro de 2018, às 17h15min.

1- Intime-se o reeducando. No ato, deverá ser perguntado se ele possui 

condições financeiras para constituir advogado, devendo o senhor oficial 

de justiça certificar a resposta;

2- Caso não possua condições para a contratação de advogado, 

remetam-se os autos conclusos para a nomeação de um.

 3- Oficie-se ao diretor da Cadeia Pública local, a fim de que, na data da 

audiência, tome as providências cabíveis no sentido de garantir a 

presença do recuperando no ato.

4- Revogo a decisão de fls. 186, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.

5- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33493 Nr: 459-72.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton da Silva Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com base no 

artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de UELITON DA SILVA 

ASSIS em relação ao crime lhe imputado. ISENTO de custas 

processuais.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 

processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 

9 URH, que perfazem a quantia de R$ 8.068,56 (oito mil e sessenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome do advogado Dr. MARCELO VIARO BARROSO, 

OAB/MT 13.290-A.Transitada em julgado esta SENTENÇA, o que deverá 

ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias do presente feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45328 Nr: 1586-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Defiro o pedido da defesa, de forma que informe, no PRAZO de 15 

(QUINZE) DIAS, o endereço da testemunha de defesa.

Após, voltem-me CONCLUSOS para designação de audiência para a oitiva 

das testemunhas Eliseu Campos da Costa, Madalena Paula de Oliveira e 

interrogatório do réu José Vitor dos Santos Neto.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32541 Nr: 1005-64.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MHDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rigone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com base no 

artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de ANTONIO RIGONE em 

relação aos crimes lhe imputados. ISENTO de custas 

processuais.REVOGO a decisão de fls. 144, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.Transitada em julgado esta 

SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente feito e em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39402 Nr: 542-20.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Javel Prade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte exequente, conforme cálculo apresentado à ref. 

01, que ficam fazendo parte integrante desta decisão.CONDENO a 

impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). 

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1962-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adriano Carlos Machado, Tais Cristina da Rocha Silva, Gustavo 

Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, César Luiz Branicio da Silva 

- OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 
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Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A

 Processo n.º 1962-89.2018.811.0052 – Código: 53340 Desta feita, 

entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com 

espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve 

nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão 

que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado ADILSON 

SANTOS PESSOA tal como foi lançada. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. INTIMEM-SE os causídicos Dr. Iuri Seror Cuiabano, Charles de 

Paula Almeida e Dra Isabela Caroline Ferreira Machado, para em caso de 

aceitação do múnus, representar os interesses dos acusados neste 

processo e oferecer resposta à acusação, nos termos da decisão 

exarada à ref. 56, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 

396-A ambos do CPP, SOB PENA DE DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE 

OUTRO DEFENSOR DATIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 2269-43.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco, Marileusa Alves de Serqueira, 

MAPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagson Targa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL PARA VIAGEM INTERNACIONAL E EXPEDIÇÃO DO 

PASSAPORTE, junto ao órgão competênte, da criança Mariáh Alves 

Pacheco Targa, nascida em 28.12.2009 para viajar aos Estados Unidos, 

acompanhada de sua avó materna Sra. Marileusa Alves de Serqueira 

Oliveira, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Isento de custas, taxas, despesas processuais e emolumentos – Lei 

n. 8.069/90, art. 141, § 2ºDeixo de condenar em honorários advocatícios, 

uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional no caso ou a lide 

nessa ação de procedimento especial de jurisdição voluntária. EXPEÇA-SE 

o documento de autorização, entre informações outras, com prazo de 

validade pelo período de viagem, os dados de quem deverá 

acompanhá-lo(a), para eventual contato, a foto do criança/adolescente 

afixada, caso exista, o selo e, por fim, entregue-o ao(à) requerente, 

mediante recibo e com a informação de que o infante deverá apresentar, 

além da autorização de viagem, a original ou cópia autenticada de sua 

certidão de nascimento. Cientifique o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, certifique e arquive com as cautelas necessárias.P.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 1964-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adriano Carlos Machado, Gustavo Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, César Luiz Branicio da Silva 

- OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 1964-59.2018.811.0052 – Código: 53342 Desta feita, 

entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com 

espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve 

nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão 

que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado ADILSON 

SANTOS PESSOA tal como foi lançada. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. INTIMEM-SE os causídicos Dr. Iuri Seror Cuiabano e Charles de 

Paula Almeida, para em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses dos acusados neste processo e oferecer resposta à 

acusação, nos termos da decisão exarada à ref. 61, NO PRAZO DE 10 

DIAS, conforme preceitua o art. 406 do Código de Processo Penal, SOB 

PENA DE DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE OUTRO DEFENSOR DATIVO. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1262-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2075-14.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Peterle de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 1359-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Inácia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 645-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 704-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 2389-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54091 Nr: 2440-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 1215-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailda Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 1151-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 1094-14.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lurdes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 442-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias, LMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDACAO ZERBINI, InCor – Instituto do 

Coração – HCFMUSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - 

OAB:44648

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47360 Nr: 2647-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Ardisson, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Ardisson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73929 Nr: 1920-37.2017.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a manifestação do Ministério Público, e concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para juntada dos documentos indicados, a serem 

providenciados pela parte requerente.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53460 Nr: 1571-73.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio de Oliveira Bastos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teor da petição retro, intime-se a Exequente para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26372 Nr: 1261-72.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariselma de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Sergio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maxwell latorraca delgado - 

OAB:24870/O

 Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública já assiste a parte exequente na 

presente demanda, NOMEIO como advogado dativo para atuar em defesa 

da parte executada a causídica Dr. MAXWELL LATORRACA DELGADO – 

OAB/MT 24870/O.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 02 

(dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimado para 

acompanhar o feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeada a 

causídica.

Intime-o, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52563 Nr: 723-86.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olacir Lázaro de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:OAB/MT 4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Processo n.º: 723-86.2013.811.0032

Código n.º: 52563

 Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal de Dívida Ativa do FGTS, proposta 

pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face de OLACIR LAZARO 

SIQUEIRA, todos devidamente qualificado nos autos.

O executado, através de seu advogado, pugna pelo parcelamento do 

débito exequendo, nos moldes do art. 916 do CPC (fl.73).

 Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART.745-A DO CPC. INDEFERIMENTO. Não 

se pode aplicar, subsidiariamente, a norma constante do art. 745-A do 

Código de Processo Civil ao cumprimento da sentença, sem anuência 

expressa do credor. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 

UNÂNIME (Agravo Regimental nº 70066623323, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

05/11/2015).

 (TJ-RS – AGR: 70066623323 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de 

Julgamento: 05/11/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 10/11/2015).

Posto isto, abra-se vista a parte exequente para que se manifeste, no 

prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53708 Nr: 1810-77.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pedro de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Filho Gomes Filho - 

OAB:OAB/MT 4.330

 Processo n.º: 1810-77.2013.811.0032

Código n.º: 53708

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em face de BELMIRO PEDRO DE BARROS, ambos 

devidamente qualificados.

Devidamente citado (fl.16), a parte executada, através de seu advogado à 

fl.12, indicou bens a penhora (dois cavalos).

Em manifestação às fls. 17/20, a Fazenda Pública Estadual, alegou que o 

bem dado é de difícil comercialização, pugnando pela observância do art. 

11, da Lei de Execuções Fiscais, em obedecer a ordem estabelecida. 

Ocasião que requereu a penhora online via sistema BACENJUD.

Deferida e realizada a penhora online, sendo o executado intimado por AR 

(fl.33 – frente e verso), permanecendo inerte.

Desta feita, DEFIRO a transferência de valores penhorados para a conta 

bancária da PGE/MT (fl.29), e DETERMINO ainda, a expedição de mandado 

de Penhora e Avaliação, devendo, na mesma oportunidade, ser a parte 

executada intimada para, querendo, impugnar a penhora.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83529 Nr: 2670-05.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeno José Andrade Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:OAB/MT 7.169

 Vistos.

 Considerando a ausência do advogado constituído do réu, não havendo 

até a abertura da audiência qualquer justificativa para o não 

comparecimento, dispenso a testemunha, e determino a devolução da 

carta precatória sem cumprimento, considerando tratar-se de inquirição de 

testemunha de defesa.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53657 Nr: 1762-21.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Vistos.
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Aguarde-se a chegada das cartas precatórias, após, abram-se vista dos 

autos ao Ministério Público, e em seguida, à Defensoria Pública, para que 

apresentem alegações finais no prazo legal. Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82447 Nr: 2053-45.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT 21.790, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:MT 21.692, 

Izabelle Epifânio - OAB:MT 19.915

 Vistos.

 Considerando a ausência dos advogados constituídos do réu, mesmo 

intimados (ref.21), não havendo até a abertura da audiência qualquer 

justificativa para o não comparecimento, dispenso a testemunha, e 

determino a devolução da carta precatória sem cumprimento, 

considerando tratar-se de inquirição de testemunha de defesa.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 2734-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Filipe Maia Broeto Nunes - OAB:23948, Leo 

Catalá - OAB:17525, Ricardo S. Spinelli - OAB:OAB/MT 15204, Valber 

Mello - OAB:OAB/MT 8927

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas arroladas e referidas pela 

defesa nesta audiência. Declaro encerrada a instrução processual.

Com a chegada das cartas precatórias expedidas e cumpridas, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público, e após, intime-se a defesa 

constituída, para que apresentem suas alegações finais escritas no prazo 

legal.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 143-27.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença, ocasião em que será 

apreciado o pedido de tutela antecipada.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74002 Nr: 1961-04.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, Juliana Cosme 

Nunes Domingos, Jussara Cosme Domingos, Juciane Cosme Nunes 

Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da notícia de que a parte autora veio a óbito, SUSPENDO o 

processo, nos termo do art. 313, I do CPC.

Intime-se os sucessores do de cujus para que manifestem interesse na 

sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72941 Nr: 1358-28.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natinho Manoel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - 

Rede-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Roberto Pires Freitas - 

OAB:OAB/MT 3889

 DECISÃO

Vistos.

Dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil que não estando presentes 

as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, deve o juiz 

promover o saneamento e organização do processo.

Com efeito, passo ao saneamento do feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: (a) a existência dos pressupostos para responsabilidade 

civil da parte requerida; (b) existindo responsabilidade civil, o respectivo 

valor a título de reparação.

Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica 

aqui discutida, entendo conveniente promover a inversão do ônus da 

prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar as 

testemunhas que deverão ser ouvidas em juízo, independentemente de 

intimação do juízo.

Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal 

em audiência.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de março de 

2019 às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 3032-41.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZITO LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por Idade Rural com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ZEZITO LEITE DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 
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referido benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Visando dar regular processamento ao feito, verifico que a parte autora 

não foi intimada para querendo, impugnar a contestação. Posto isto, 

determino a imediata intimação da parte autora para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias, devendo, nos mesmo prazo, caso 

requeiram a produção de prova testemunhal, arrolar as respectivas 

testemunhas, que deverão comparecer em juízo independentemente de 

intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Rosário Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77652 Nr: 3875-06.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 DECISÃO

Vistos.

Dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil que não estando presentes 

as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, deve o juiz 

promover o saneamento e organização do processo.

Com efeito, passo ao saneamento do feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: (a) a existência, validade e eficácia do contrato 

supostamente entabulado entre as partes; (b) a existência de danos 

materiais e morais a serem reparados.

Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica 

aqui discutida, entendo conveniente promover a inversão do ônus da 

prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias, devendo, nos mesmo prazo, caso 

requeiram a produção de prova testemunhal, arrolar as respectivas 

testemunhas, que deverão comparecer em juízo independentemente de 

intimação do juízo.

Por derradeiro, DEFIRO pleito da parte requerida a fim de que sejam 

expedidos ofícios à agência 810 do Banco Cooperativo Sicredi S/A, 

localizada na Av Mato Grosso, nº 1157, Centro, CEP 78455-000, Lucas do 

Rio Verde - MT e à agência 479 do Banco Bradesco S.A., localizada na 

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 732, Centro, CEP 78460-000, Nobres - 

MT para que confirmem os créditos realizados nas contas da parte autora 

nos períodos acima especificados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 2641-86.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosina Urbana Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos.

Conforme decisão que postergou a análise do pleito liminar, passo a 

enfrenta-lo.

A concessão de antecipação da tutela depende da verificação de dois 

pressupostos, quais sejam a probabilidade do direito vindicado e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 do Código 

de Processo Civil.

Na espécie, a probabilidade do direito decorre da verossimilhança das 

alegações da parte autora, aliada aos elementos probatórios até então 

coligidos aos autos. Por seu turno, o perigo de dano exsurge da 

manutenção dos descontos mensais na conta da parte requerida, 

especialmente porque atingem verba de caráter alimentar, o que decerto 

pode vir a acarretar dano de sobrelevada monta à sua dignidade.

Por fim, ressalto que não há irreversibilidade no provimento antecipatório, 

uma vez que caso reste vencida a parte autora, poderá a requerida 

valer-se dos meios legais para cobrança dos valores devidor.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

a tutela antecipada a fim de determinar que a parte requerida se abstenha 

de cobrar a dívida decorrente do contrato de n.º 7280, no valor de R$ 

922,00 (novecentos e vinte e dois reais), sob pena de cominação de multa 

no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação à contestação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70534 Nr: 102-50.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRSO(, Ranyelle Samara Roma da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

Certifique-se nos autos o cumprimento da carta precatória expedida para 

citação da parte requerida, requisitnado sua devolução devidamente 

cumprida a este juízo.

Com a juntada aos autos da carta precatória, aguarde-se o decurso do 

prazo para apresentação da contestação, certifando-se nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, Telma Aparecida Garcia Guimarâes - 

OAB:3.402-B

 Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, e para tanto por se tratar de 

processo com réu preso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

tentativa de localização da testemunha.

Após, conclusos pra deliberação.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79204 Nr: 126-44.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Antonio Ferreira de Moraes, Dievan 

Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistências das testemunhas JOÃO CARLOS 

ROSA TRINDADE, MAXLIANE DE SOUZA SANTOS e ALEXANDRINA 

MIRANDA GOMES FREIRE.

Defiro o requerimento do Ministério Público. Oficie-se a autoridade policial 

para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o laudo pericial 

solicitado.

Estando encerrada a instrução processual, com a chegado do laudo 

pericial, abram-se vista dos autos ao Ministério Público, e após, a 

Defensoria Pública, para que apresentem alegações finais no prazo legal. 

Em seguida, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57151 Nr: 1441-49.2014.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85257 Nr: 3534-43.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Antonio Fedatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gilberto Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Garcio França - 

OAB:6482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 438,00 ( 

quatrocentos e trinta e oito reais) referente ao cumprimento do mandado 

na Fazenda Santa Lúcia Distrito Bauxi, neste Município e Comarca de 

Rosário Oeste MT, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 471-54.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Floriza Luiz Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da manifestação de fls.169/170, DETERMINO que o Sr.(a) Gestor 

(a) proceda à imediata expedição do ofício requisitório (Requisição de 

Pequeno Valor) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o respectivo Alvará para 

levantamento dos valores.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53514 Nr: 1626-24.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales A. Midon de Melo - 

OAB:OAB/MT 15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dimana dos autos que a parte autora veio a óbito antes mesmo da 

realização de perícia médica designada por este Juízo, contudo, se revela 

indispensável ao deslinde da demanda, aferir se à época dos fatos, a 

falecida parou de trabalhar em decorrência da doença incapacitante.

Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias, a fim de que o nobre causídico regularize o polo ativo da 

demanda, habilitando sucessores/herdeiros da parte autora.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-70.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LIA APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000052-70.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LIA APARECIDA MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 
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deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que nunca pactuou ou utilizou 

os serviços da empresa reclamada e esta inseriu seu nome indevidamente 

nos cadastros de restrição ao crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual fraude, mesmo que o terceiro tenha 

utilizado de fraude altamente qualificada. No mais, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil (faturas) a 

existência e validade do negócio jurídico firmado com a parte autora, visto 

que apenas apresentou telas sistêmicas insuficientes a demonstrar a 

relação jurídica, e que indicam número equivocado de RG do consumidor. 

Neste sentido esta os julgados do nossos tribunais: RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

TELAS SISTÊMICAS SUFICIENTEMENTE IMPUGNADAS. PRETENSÃO DE 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação do artigo 

373 do Código de Processo Civil traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados (Artigos 336 e 341 do 

CPC). 3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir a contestação 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, visto que apenas apresentou telas sistêmicas 

insuficientes a demonstrar a relação jurídica, e que indicam número 

equivocado de RG do consumidor. 4. A parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A alegação 

de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. 5. Dá ensejo a indenização por dano 

moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor nos 

órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 6. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do 

quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser 

irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões 

de razoabilidade e proporcionalidade: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR 

SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. 1. O 

entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos 

morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade, o que não se evidencia. Assim, uma vez que o quantum 

arbitrado a título de reparação por danos morais não se apresenta ínfimo 

ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão 

fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296852 SP 2013/0013902-1, 

Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/04/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). 7. Mantém-se o 

valor da condenação se esse foi fixado dentro dos parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade. 8. A sentença, que declarou inexistente 

a obrigação ora questionada, no valor de R$ 62,37 (sessenta e dois reais 

e trinta e sete centavos), bem como condenou a Recorrente pagar o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, não 

merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJMT, Recurso Inominado: 8010307-54.2015.8.11.0005, Juiz Relator: 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017) (grifo nosso). Assim, não comprovado a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela parcial procedência da pretensão contida na inicial para o fim 

de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação. Sem custas e honorários, por força do art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 1168-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A NOVAIS DE ARAUJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (no valor de 

R$2.550,00 - DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)no prazo de 

48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 051 /2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, 

MM.ª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

CONSIDERANDO que Ilustríssimo Senhor Eduardo da Silveira Campos, 

Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça, autorizou a abertura de 

Processo Seletivo para o credenciamento de Juiz Leigo.

R E S O L V E:

I - Designar para compor a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo desta Comarca, os seguintes servidores: 

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini – Juíza de Direito – Presidente; 

Rosimeiri Delforno – Gestora Geral - Membro; Gilson da Silva Martins – 

Gestor Judiciário Substituto - Membro, Tereza Cássia da Cruz Capellette – 

Gerente Administrativo III - Suplente e José Antonio Furlaneto – Auxiliar 

Judiciário - Suplente.

II- Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini. Juíza de Direito-Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15811 Nr: 1529-13.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO BORGES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77993 Nr: 1304-41.2017.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico que em cumprimento ao artigo 162, parágrafo 4º do C. P. C. e as 

disposições contidas na CNGC., Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, 

impulsiono o presente feito, abrindo vistas ao advogado(a) da parte 

autora, para manifestação no prazo legal

São José dos Quatro Marcos – MT, 5/10/2018

 Gilson da Silva Martins

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88669 Nr: 1915-57.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico que em cumprimento ao artigo 162, parágrafo 4º do C. P. C. e as 

disposições contidas na CNGC., Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, 

impulsiono o presente feito, abrindo vistas ao advogado(a) da parte 

autora, para manifestação no prazo legal

São José dos Quatro Marcos – MT, 5/10/2018

 Gilson da Silva Martins

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 811 Nr: 14-89.1997.811.0039

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉLIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:MT-4.285-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTE, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RESTAURAÇAO COM URGENCIA COPIAS PARA RESTARAÇÃO DOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 810 Nr: 16-59.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTE, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RESTAURAÇAO COM URGENCIA COPIAS PARA RESTARAÇÃO DOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 1114-15.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINHO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico que em cumprimento ao artigo 162, parágrafo 4º do C. P. C. e as 

disposições contidas na CNGC., Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, 

impulsiono o presente feito, abrindo vistas ao advogado(a) da parte 

autora, para manifestação no prazo legal

São José dos Quatro Marcos – MT, 5/10/2018

 Gilson da Silva Martins

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56555 Nr: 1375-48.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 4636-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico que em cumprimento ao artigo 162, parágrafo 4º do C. P. C. e as 

disposições contidas na CNGC., Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, 

impulsiono o presente feito, abrindo vistas ao advogado(a) da parte 

autora, para manifestação no prazo legal

São José dos Quatro Marcos – MT, 5/10/2018

 Gilson da Silva Martins

 Gestor (a) Judiciário (a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 809 Nr: 44-27.1997.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PEREIRA BONFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO GUILHERME JÚNIOR - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BLEY ROBERT SABER - 

OAB:841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTE, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RESTAURAÇAO COM URGENCIA COPIAS PARA RESTARAÇÃO DOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1018-15.2007.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. J. PAZETE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. COSTA E CIA LTDA, ROSA DE BARROS 

COSTA, HAMILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, FRANCIELLY APARECIDA STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI 

DO NASCIMENTO - OAB:167797-E/SP, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90947 Nr: 3104-70.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DAVI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Da assistência judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou no presente 

momento não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente por tratar-se de 

pessoa desempregada.Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação.Postergo a designação de audiência de 

conciliação e mediação, uma vez que, este juízo desconhece quais são 

matérias que admitem auto composição pela parte requerida. Cite-se e 

intimem-se a Autarquia Requerida, para, querendo, manifestar em 05 

(cinco) dias [218,§1º c/c art. 183 ambos do CPC] se tem interesse na 

designação de audiência de conciliação e mediação.Acaso manifeste que 

tem interesse na designação de audiência de conciliação e mediação, 

voltem-me conclusos para designação. Na mesma oportunidade, acaso 

manifeste desinteresse na referida audiência deverá a mesma apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87435 Nr: 1343-04.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MAZETE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RICARTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1343-04.2018.811.0039.

Código nº. 87435.

Vistos.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MATHEUS 

MAZETE RICARTE, VITÓRYA MAZETE RICARTE, VIVYAN MAZETE 

RICARTE e HUGO MAZETE RICARTE, constata-se que as prestações 

alimentícias em mora nos autos já foram devidamente quitados, a medida 

que se impõe é a extinção do presente feito (referencia nº. 20).

É o sucinto relato.
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Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em referencia nº. 20, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 2560-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 Autos nº. 2560-53.2016.811.0039.

Código nº: 72767.

Vistos.

 Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por AMPLA 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, em desfavor de 

COBANSA CIA HIPOTECÁRIA S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O exequente havia formulado pedido visando o bloqueio de numerário, 

limitado ao valor executado, para viabilizar a satisfação do débito, deferido 

o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado (CNPJ 

53.263.331/0001-80) no valor de R$ 430.366,16 (quatrocentos e trinta mil 

e trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), na qual restou 

infrutífero pela insuficiência de saldo (referencia nº. 33).

Desta maneira, em petitório de referencia nº. 39, a parte autora requereu a 

penhora das ações da CIBRASEC – Companhia Brasileira de 

Securitização, inscrita no CNPJ sob nº 02.105.040/0001-23, com sede na 

Avenida Paulista nº 1.439 – 2ª sobreloja – Bairro Bela Vista – na cidade de 

São Paulo - SP – CEP 01311-200, endereço eletrônico: 

cibrasec@cibrasec.com.br, da qual a executada é acionista, no valor da 

dívida atualizada em R$ 478.664,30 (Quatrocentos e setenta e oito mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), conforme planilha 

de atualização anexa ao pleito.

Nesta toada, visando à satisfação do crédito e como forma de combater 

com furor o descrédito que poderá ocorrer, DEFIRO a penhora das ações 

da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização até o montante da 

dívida atualizada.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 4448-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que em atendimento a determinação judicial, foi 

designado o dia 09 de novembro de 2018 as 16:45 horas, para a 

realização da pericia médica nos presentes autos.

São José dos Quatro Marcos/MT 12/09/2018

Gilson da Silva Martins

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82921 Nr: 3903-50.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA VALVERDE PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a decisão de fl. 111 e, DETEMINO 

o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRASTUITA a parte autora, visto que já havia 

proferido precedentemente o benefício na fl. 81, no dia 

15/02/2018.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 04 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito em referencia nº. 98.

Após o transcurso do prazo requerido intime-se o exequente para 

impulsionar o feito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68981 Nr: 864-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 Vistos em correição.

Proceda-se o Sr. Gestor Judicial com a elaboração do cálculo de pena, 

com máxima urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3714-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, LEONARDO 

AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, LAURO GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15304

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 29 DE OUTUBRO DE 2018 

ÀS 09H 30MIN, oportunidade em que serão ouvidas as vítimas, as 
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testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e interrogado o 

réu.Intime-se/requisite-se os acusados.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso.São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72424 Nr: 2384-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECK-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2384-74.2016.811.0039

 Código 72424

Vistos em correição.

Tendo em vista o requerimento do inventariante, defiro conforme requerido 

em ref. 58, sendo que DESIGNO audiência para tentativa de conciliação 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intime-se a inventariante e o representante do Banco do Brasil S/A, bem 

como os seus procuradores para a profícua realização do ato.

Notifique-se o Conciliador.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85415 Nr: 338-44.2018.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES FILHO, 

NELSON RODRIGUES DA SILVA, APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA MARIA 

GUIMARÃES DA SILVA, CELSO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANA CELIA 

RODRIGUES MIGUEL, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, JEMES RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:MT 5.674, MAURICIO JUNIOR DA HORA - OAB:395037

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte requerente, para que se manifeste 

quanto a devolução da carta precatória sem cumprimento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1853-22.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062, VICTOR HUGO SENHORINE DE AQUINO - OAB:11.899

 Vistos em correição.

 Tendo em vista os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

manejados por Energisa Mato Grosso, em referencia nº. 76, cientifique-se 

a parte autora, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 368-50.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1066-37.2008.811.0039

CÓDIGO 17899

Vistos em correição.

Considerando a manifestação da parte requerente à ref. 79, oficie-se ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias 

à implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, considerando que fora interposto recurso de apelação à ref. 76, 

intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos 

do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90417 Nr: 2878-65.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HORN BORCATH JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BRZEZENSKI NETO - 

OAB:25. 777/PR

 AUTOS Nº 2878-65.2018.811.0039

CÓDIGO 90417

Vistos em Correição.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 23 de outubro de 2018, às 13h30min., para realização do ato 

deprecado, consignando a INQUIRIÇÃO da testemunha CLAUDIO 

HENRIQUE TEODORO DE ALMEIDA.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.
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Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19162 Nr: 2310-98.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BILIBIO-ME, ENIO BILIBIO, SUELI PAES 

FERREIRA BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT- 14.615

 DEFIRO a restrição judicial de veículo gravados em nome das partes 

executadas pelo sistema RENAJUD;2)Outrossim, desde já considerando 

que a diligência restou frutífera consoante comprovante anexo a presente 

decisão, INCLUO restrição de transferência e, por conseguinte, intimem-se 

as partes via DJE, devendo ser observado com relação ao executado o 

previsto no art. 841, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil no prazo de 

10 (dez) dias nos moldes do art. 847, Código de Processo Civil;3)Além 

disso, constato que o veículo em nome da parte executada encontra-se 

sob a alienação fiduciária, apesar disso,posse dos bens, deverá o 

exequente informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do 

crédito, sob pena de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o 

exequente que o mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar 

os meios necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes 

serão entregues;9)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente 

para fins do art. 880 do Código de Processo Civil, podendo requerer a 

alienação particular do bem penhorado, também no prazo de 05 

dias;10)Não requerida à adjudicação e não realizada a alienação 

particular, intime-se o exequente para dizer se tem interesse na alienação 

judicial do bem penhorado, no prazo de 05 dias. Em caso positivo, 

encaminhem-se o bem penhorado à hasta pública;11)Em sendo negativo o 

1º leilão, realize-se o 2º leilão, ocasião em que o bem dos autos 

penhorado poderá ser arrematado pelo valor mínimo de 50% do 

corresponde ao da avaliação;12)Findo o leilão sem lançador, aguarde-se 

em cartório, por 10 dias, a manifestação do exequente e caso não haja, 

intime-se o para requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento dos autos;13)Caso o exequente não tenha interesse na 

adjudicação, na alienação particular e na alienação judicial do bem 

penhorado, deverá o mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12258 Nr: 5-15.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ O. DE 

OLIV. - Procur. Fed/INSS-MT - OAB:MT-3650

 Autos nº. 5-15.2006.811.0039.

Código nº. 12258.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 49-24.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA PARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 49-24.2012.811.0039.

Código nº. 50231.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63351 Nr: 1318-93.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61567 Nr: 766-31.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 4636-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 
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com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2290-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme o determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89695 Nr: 2477-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDINALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 2477-66.2018.811.0039.

Código nº. 89695.

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

Lindinalva Maria dos Santos em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS-MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a parte 

autora para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 2741-83.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BARBOZA CESCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É o breve relato.Fundamento e decido.RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.Por fim, não demostrada a hipossuficiência da parte autora, 

intime-a para recolher as custas iniciais.Designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de outubro de 2018, ao 16h00min, para realização de 

audiência de conciliação (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se o 

requerido, consignando que a data limite para o oferecimento de resposta 

é o dia da realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º 

do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem 

como a parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar 

demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 

do Código de Processo Civil.Faça-se consignar que o não comparecimento 

da parte autora à referida audiência importará em extinção e arquivamento 

do processo, assim como o fato de que a ausência do requerido 

determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 7º da Lei nº 

5.478/1968).Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 29 

de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73154 Nr: 2720-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85735 Nr: 485-70.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA ANGELICA D'AMICO 

DA SILVA - OAB:OABMT-22.687-O, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 3096-30.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103559/10/2018 Página 780 de 802



e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73613 Nr: 2949-38.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Banco Volkswagen S/A. ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

com pedido de liminar em desfavor de C J Rodrigues Transportes ME, 

objetivando a apreensão do bem móvel alienado.

Entrementes, em referência nº. 40, as partes colacionaram aos autos o 

acordo entabulado, requerendo, por fim, desistência e extinção do feito.

 É o breve relatório.

 Decido.

De proêmio, cumpre salientar que embora o presente feito tenha 

iniciando-se sob égide da revogada legislação processual civil, a novel e 

atual normativa processual geral é plenamente aplicável ao caso, eis que 

no direito processual vige o principio do “tempus regit actum”, tendo fulcro 

no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 4.657/42. Portanto, o feito será analisado 

sob égide normativa da lei 13.105 de 16 de março de 2015.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Defiro a baixa de eventual bloqueio judicial do bem móvel.

Condeno o autor a arcar com as custas processuais existentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88697 Nr: 1925-04.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDN, LMMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)FIXO a guarda unilateral em favor da genitora dos infantes, bem 

como a visitação na forma pactuada;2) FIXO 50% das despesas 

extraordinárias dos filhos para serem rateadas conforme o 

pactuado.Notifique-se o Ministério Público.Sem condenação em honorários 

de sucumbência.Com custas conforme fl. retro. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso 

do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77389 Nr: 1010-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 AUTOS Nº. 1010-86.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 77389.

Vistos em correição.

Inicialmente, certifique-se Sr. Gestor quanto a certidão de transito em 

julgado do feito.

 A parte autora manifestou-se que o requerido se comprometeu a arcar 

com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias do menor, 

entretanto, não vem contribuindo com tais despesas, por fim, atualizou a 

planilha de calculo, conforme referencia nº. 55.

Desta feita, DETERMINO a citação do executado nos termos da presente 

ação, para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos 

em atraso, comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser realizado o protesto do pronunciamento judicial e 

a penhora de bens, nos termos do artigo 517 e 528, §1º, ambos do Código 

de Processo Civil.

Logo após, a parte autora, manifestou-se no feito requerendo 

cumprimento de sentença dos alimentos em mora, sob pena de prisão, nos 

termos do artigo 528, §7º, do Código de Processo Civil.

 Pois bem, quanto aos alimentos sob o rito da prisão e sua quitação pelo 

requerido, determino que estes tramitem em autos apartados, conforme 

dispõe o artigo 531, §1º do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Intime-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89629 Nr: 2434-32.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA PENHA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO da cobrança/lançamento da multa em nome 

do Requerente, viabilizando a emissão das guias de pagamento em atraso 

do licenciamento do veículo automotor, sem condicionar este o prévio 

adimplemento da penalidade imposta, até o término da presente ação ou 

ulterior deliberação deste Juízo.Oficie-se ao requerido, notificando-os 

ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias para encaminhar a este 

Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da presente 

decisão.CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 
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(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81160 Nr: 2978-54.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JUARES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Celso Juares da Silva – ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entrementes, em referencia nº. 36 as partes colacionaram nos autos o 

acordo entabulado, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do 

feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 1059-69.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARENGA E RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO Sr. Gestor a materialização do conteúdo da mídia anexada em 

folha retro, bem como proceda-se com a numeração das páginas a partir 

da folha 98.

Após, manifesta-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 2399-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Vistos em correição.

DETERMINO a retificação da capa dos autos quanto ao advogado 

substabelecido que representa somente os interesses do requerente, 

visto que consta em duplicidade.

Após, vistas a parte autora para manifestar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64629 Nr: 1793-49.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELZA GLACIA TEIXEIRA SABIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 2984-27.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . .Designo o dia 23 de outubro de 2018, ao 14h00min, para realização de 

audiência de conciliação (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se o 

requerido, consignando que a data limite para o oferecimento de resposta 

é o dia da realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º 

do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem 

como a parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar 

demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 

do Código de Processo Civil.Faça-se consignar que o não comparecimento 

da parte autora à referida audiência importará em extinção e arquivamento 

do processo, assim como o fato de que a ausência do requerido 

determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 7º da Lei nº 

5.478/1968).Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, com 

MÁXIMA URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90687 Nr: 2994-71.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 90687.
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Vistos em correição.

Cuida de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada proposta por João Antônio de Lima, em desfavor do Município 

de São José dos Quatro Marcos/MT e do Estado de Mato Grosso/MT, 

objetivando o fornecimento dos medicamentos receitados.

Recebo a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Antes de apreciar o pleito retro, solicito parecer técnico do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no intuito de que responda aos quesitos abaixo, sem prejuízo de outras 

informações que entender pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas:

a) Se caso os medicamentos/procedimentos solicitados não sejam 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, se existe 

medicamentos/procedimentos similares oferecidos pelo SUS que 

apresentem os mesmos resultados;

b) Caso os medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, 

para que informe um valor de referência a fim de que possam ser 

adquiridos na iniciativa privada pelo preço justo;

c) Informar se os medicamentos e insumos pleiteados nos autos são 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruem.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 AUTOS Nº 4561-74.2017.811.0039CÓDIGO 84233Vistos em 

correição.Trata-se de Ação Penal instaurada em desfavor de RONALDO 

PEREIRA PALERMO, condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 

pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º, e 2º, inciso II, (por duas 

vezes) c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.Em ref. 127, 

juntou-se ofício expedido pela Direção da Cadeia Pública local, solicitando 

a anuência judicial na liberação do condenado para prestar serviços 

temporários de pedreiro no quartel da 02ª Cia da Polícia Militar da cidade e 

Comarca de Araputanga. Sustentou que a logística de transporte e 

alimentação, bem como a cautela do recuperando ficará sob 

responsabilidade da Polícia Militar.Instado a manifestar, o Ministério Público 

opinou favorável ao pedido (ref. 131).Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. .Desta feita, com base no exposto CONCEDO 

AUTORIZAÇÃO para que o condenado RONALDO PEREIRA PALERMO 

preste trabalho externo na construção de muros ao entorno da Unidade da 

Polícia Militar, na cidade de Araputanga-MT.Nesse caso, consigno desde 

já, que a alimentação do reeducando, bem como o transporte e sua devida 

escolta durante os trabalhos será de inteira responsabilidade da Polícia 

Militar do município de Araputanga-MT.Dê-se ciência ao Ministério Público e 

à Direção da Cadeia.Oficie-se o Sr. Comandante do Destacamento da 

Polícia Militar de Glória D’Oeste-MT, enviando cópia da presente 

decisão.No mais, cumpra-se a determinação anteriormente proferida em 

ref. 114.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71714 Nr: 2020-05.2016.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 AUTOS Nº. 2020-05.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 71714.

Vistos.

COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA ajuíza o presente Pedido de Tutela 

Cautelar em face de AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Junto com a inicial vieram os documentos.

Contestação da parte requerida em referencia n. 18.

Após, decisão liminar determinando a sustação do protesto, mediante a 

prestação de caução em dinheiro (referencia nº. 19).

Desta maneira, a empresa requerente requereu a substituição da caução 

prestada por duas vezes, sendo esta deferida em referência nº. 81 e, 

após, prolatada decisão de não acolhimento de embargos de declaração 

em referencia nº. 87.

Entrementes, observando o não cumprimento do procedimento disposto no 

artigo 308 do Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem e determino 

a intimação das partes para manifestarem no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

Após, voltem conclusos os autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85585 Nr: 406-91.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:OAB/MT 8.969-B, 

JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 ......MARLENE PEREIRA ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Em 20 de fevereiro de 2018 foi deferido os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, bem 

como determinada a citação da parte requerida.....Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro o feito saneado, 

remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo para tanto audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 (trinta) de janeiro de 2019, às 

15h30min. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 

(cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a 

decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol 

testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 04 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 Intimação do advogado da parte requerida para se manifestar acerca do 

cálculo de pena retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1913-87.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA FERNANDES, LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA, RONALDO MOURA 

GARCIA, LARISSA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA MANIFESTAR -SE 

ACERCA DO OFICIO Nª 1276/2018, JUNTADOS AO AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 876-93.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70961 Nr: 1611-29.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETTI VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85735 Nr: 485-70.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA ANGELICA D'AMICO 

DA SILVA - OAB:OABMT-22.687-O, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86326 Nr: 804-38.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1540-27.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JUARES DA SILVA, CELSO JUARES DA SILVA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 1565-06.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS JOVE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Autos nº. 1565-06.2017.811.0039.

Código nº. 78518.

Vistos.

Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenizatória por 

danos morais ajuizada por Izaias Jovê de Souza em face de Edson 

Marques da Silva.

Tendo em vista que embora devidamente citado o requerido não 

apresentou contestação, mantendo-se silente, DECRETO a sua REVELIA , 

nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Assim, em referência nº. 56 a autora requereu a produção de prova 

testemunhal, posto isso, Determino a designação de audiência de 

instrução e julgamento, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 

09 de outubro de 2018, às 13:30horas, com intimação das partes para a 

oitiva das testemunhas indicadas.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18741 Nr: 1912-54.2008.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MENDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA INOVAR TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA, IRINEU CARLOS TURAZZI, EDNELSON TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, RAFAELLA PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 AUTOS Nº 1912-54.2008.811.0039

CÓDIGO 18741

Vistos em Correição.

Defiro pleito retro.

Expeça-se carta precatória, para a realização da penhora de bens móveis 

no endereço do Executado, sendo: AVENIDA FERNANDO CORRÊA DA 

COSTA, nº 7.666, Bairro Coxipó, Cuiabá/MT.

Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10224 Nr: 732-42.2004.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM - Filial de RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:MT-6.040, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:PR-21.307

 AUTOS Nº 2004/186

CÓDIGO Nº. 10224.

Vistos em correição.

Analisando os autos com a juntada da certidão de fl.199, não havendo 

quaisquer circunstâncias a serem ainda discutidas, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 03 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 11075 Nr: 32-46.2004.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TEREZINHA 

LINDAMIR FRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, ENI CARMEN 

GIACOMOLLI ZAMBONI, NORMA EWERLING, AGROPECUÁRIA MAGGI 

LTDA, OTTO FRANCISCO EWERLING, MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO, 

DANIELA ZAMBONI GUIMARAES, JOAO APARECIDO GUIMARAES, TAISA 

ZAMBONI GIMENEZ, ALFREDO MARCONDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE SOUZA MELO - 

OAB:22824/0, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, SALVADOR 

POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS CAMILO FROENER - 

OAB:5470-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOÃO 

CARLOS HIDALGO THOMÉ - OAB:4193-B, JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A, JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - OAB:6125-B, 

JULIERME ROMERO - OAB:6240, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967/MT, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207, WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - 

OAB:9.170/MS

 Fica as partes Requerentes devidamente intimadas, dentro do prazo legal, 

para recolhimento dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112558 Nr: 3559-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM, 

WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIM BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWER - 

OAB:17.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114025 Nr: 4476-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DE SINOP/MT, RUI CARLOS 

DIOLINDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113663 Nr: 4246-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CÍVEL DE IVINHEMA/MS, BANCO DO 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER DA SILVA MILAN, JOSELANE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, W MILAN & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.644-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.738-A / MS, RICHARDT ANDRE ALBRECHT - 

OAB:16.738-A - MS, YVES DROSGHIC - OAB:15.007 / MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o valor das Custas Judiciais da Carta 

Precatória de ref. 01, bem como da diligência do Oficila de Justiça.

Segue link para acesso das guias de Carta Precatória e Diligências.

Para isto, basta que a parte acesse o site www.tjmt.jus.br ?emissão de 

guias online ?carta precatória e informe os dados requeridos para a 

emissão da guia.

Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114021 Nr: 4475-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 13ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS, 

BANCO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUÍNO JÚNIOR SABEDOTTI FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA 

MARECO - OAB:5481/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para qu eno 

prazo de cinco (05)dias recolha o valor das Custas Judiciais 

pendentes(Carta Precatória), bem como da Diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113778 Nr: 4345-59.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDO, ESDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar as partes da Resolução do Mérito Ref: 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106885 Nr: 29-03.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113737 Nr: 4309-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113739 Nr: 4311-84.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADRIANA POLES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 
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direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 4312-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NEIVA TEREZINHA JOROSESKI DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113746 Nr: 4317-91.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELPIDIO CARLOS NIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113747 Nr: 4318-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EVOLINA PEREIRA FOLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113753 Nr: 4323-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ZELIO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 1993-65.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DE FATIMA SPURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO JOSE DA SILVA SANTOS, FABIOLA 

PAMELA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113338 Nr: 4062-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDO, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de pedido de homologação de acordo para 

reconhecimento e dissolução de união estável, bem como regulamentação 

de guarda, alimentos e visitas ajuizada por DORACINA MARIANO DE 

ALMEIDA e VANDERLEI LOPES DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos 

autos.

Instado a se manifestar o ministério público foi favorável a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem o reconhecimento e 

dissolução da união estável havida entre eles, bem como a 

regulamentação da guarda compartilhada dos filhos menores VANDECLEY 

ALMEIDA DE OLIVEIRA e DHANIS CLÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA e o direito 

de visitas livre.

As partes requerem que caso os filhos venham a residir com o genitor, a 

genitora fica dispensada do pagamento de pensão alimentícia, ficando as 

crianças com a mãe, o genitor fica obrigado ao pagamento de pensão 

alimentícia no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Relativamente aos bens, sendo dois lotes urbanos, cada Requerente 

ficará com um.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96900 Nr: 116-90.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI ZIELINSKI, LETÍCIA ZIELINSKI, 

KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso do prazo recursal em relação ao Ministério Público 

e à sentenciada Letícia Zielinski.

RECEBO os recursos interpostos pelas defesas.

Intime-se o advogado constituído pelo réu Edinei para apresentar as 

razões no prazo legal, em seguida remeta-se à Defensoria Pública para a 

mesma finalidade.

APÓS, DÊ VISTA para o Ministério Público a fim de que apresente as 

contrarrazões ao recurso.

Feito isso, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso, observando a 

necessidade de encaminhamento das mídias constantes no processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 3756-04.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30709 Nr: 1782-15.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOUTO - 

OAB:14.717/MT, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948, LUCIANA 

GAMBALLI CORREA DA COSTA - OAB:4726/MT, OSCAR LUIS DE 

MORAIS - OAB:4.300/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 Intimo a parte autora para proceder com o item IV da decisão a qual seja:

"(...)IV – Não havendo pagamento no prazo assinalado, intime-se o credor 

para que, no prazo de 10 dias, atualize o valor do débito e indique bens a 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo.(...)"

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24235 Nr: 685-14.2015.811.0094
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Costa Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1072-97.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Costa Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dr. Francisco Assis Dias 

de Freitas, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 174-16.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAA, VA, MBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 

95 dos autos, via malote digital, para a Comarca de Tapurah-MT, para as 

devidas providências. Código de rastreabilidade: 81120183714923 e 

81120183714924. Certifico ainda, que na oportunidade, encaminhei a 

Carta Precatória expedida às fls. 96 dos autos, via malote digital, para a 

Comarca de Alto Taquari-MT, para as devidas providências. Código de 

rastreabilidade: 81120183714927e 81120183714928.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22130 Nr: 240-30.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Libório Nereu Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício José Pinto, Maurício José Pinto - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Fábio Alves Donizeti - OAB:MT/12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 

60 dos autos, via malote digital, para a Comarca de Juara-MT, para as 

devidas providências. Código de rastreabilidade: 81120183714917, 

81120183714918.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 10001 Nr: 858-48.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Borges de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Giroldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:TO/ 2.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:7.355-A/MT, Emilia Peres Giroldo - OAB:MT/9929-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 

165 dos autos, via malote digital, para a Comarca de Rondonopólis-MT, 

para as devidas providências. Código de rastreabilidade: 

81120183714945.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 616-11.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gustavo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bandelow de Lima - 

OAB:OAB/MT 16.956, TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 

113 dos autos, via malote digital, para a Comarca de Sinop-MT, para as 

devidas providências. Código de rastreabilidade: 811201837149, 

81120183714934 e 81120183714935. Certifico ainda, que na 

oportunidade, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 114 dos 

autos, via malote digital, para a Comarca de São Paulo-SP, para as devidas 

providências. Código de rastreabil idade: 81120183714936, 

81120183714937 e 81120183714938.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 271-55.2011.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Antonio Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcel Jean Louis Marie Camile Leclef, 

Ghislaine Nicola Augusta Maria Josephe Vandem-Bogaerd, Josse Ghislain 

Emmanuel Jacques "Conde de Lalaing", Louis Georges Niels, Marcelle 

Mondron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Amélia Casotti - 

OAB:RS/39E890, Dauana Schneider - OAB:RS/31E076, Gustavo 

Casotti - OAB:69091/RS, João Carlos Casotti - OAB:MT/3.765, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca da petição de fls. 540/561, no prazo sucessivo de 15 (quize) dias, 

conforme determinado na decisão de fls. 538.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11279 Nr: 33-36.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Schenatto Ltda, Cristiane Aparecida 

Schenatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 62, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183716563

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31818 Nr: 971-84.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdDF, HRdS, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 58, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183716461

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58202 Nr: 1273-08.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43988 Nr: 236-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLES VAGNER OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54520 Nr: 1918-67.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO JACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISETE ROSA JACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIQUEL ADAM - OAB:69858 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 1493-79.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Ribeiro de Mello, Graciliano Ribeiro de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os endereços declinados pelo exequente serem na cidade de 

Itanhangá, local de não abragência dos serviços postais dos Correios. 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50940 Nr: 53-09.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIA, LMK, ENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 530-95.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FERNANDA DENICOLO, OAB 17713, com carga do presente feito, para no 

prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos 

do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41491 Nr: 310-39.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdSJdO, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 

8843

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 2317-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Hiago Roque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 (...) .Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Dannilo Hiago Roque dos Santos.Por 

fim, dando seguimento ao feito, apresentada a resposta à acusação e, 

não restando configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

disposta no art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução para o dia 22 de novembro de 2018, às 13h30min.Na audiência 

serão inquiridas as testemunhas regularmente arroladas, bem como 

interrogado o acusado.Ante o requerimento de cambiamento do acusado 

para as Comarcas de Lucas do Rio Verde ou Sorriso, oficie-se a SEJUDH 

e os respectivos juízos, a fim de que informem a existência de 
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vaga.Intime-se o Ministério Público, o acusado e a Defesa.Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como mandado/ofício/carta precatória.Lucas 

do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de outubro de 2018.MELISSA DE LIMA 

ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53680 Nr: 1438-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, EDUARDO ONO TERASHIMA - OAB:SP 257.225, 

MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - OAB:SP/182.514, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49940 Nr: 1552-62.2015.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro B. Bello Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10288 Nr: 227-72.2003.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALBAN BERTONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de suspensão 

requerido pelas partes, assim, impulsiono os autos para a intimação da 

parte requerida, por seu procurador, quanto aos honorários propostos 

pelo Sr. Perito Nomeado, DANIEL VILMAR BESS, no valor de R$ 25.940,00 

(vinte e cinco mil e novecentos e quarenta reais), para efetuar e 

comprovar nos autos o depósito no prazo de 05 dias, através de guia para 

depósito em conta única, a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, no link depósitos judiciais na opção emissão de 

guia pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 1175-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15397, Paulo Roberto Janner de Abreu - OAB:MT 21.508

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do denunciado para no prazo 

legal apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19548 Nr: 606-71.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4735

 Processo n°: 606-71.2007.811.0108 (Código 19548)

Requerente: Edy Wilson Piccini

 Requerida: ADM do Brasil Ltda

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença promovida por ADM 

do Brasil Ltda em face de Edy Wilson Piccini, alegando o excesso na 

execução, bem como, postulando pela condenação do requerente em 20% 

de honorários.

O requerente, por sua vez, manifestou concordância ao excesso de 

execução no valor de R$ 4.573,51, contudo, postulou pela condenação em 

10% de honorários sucumbenciais.

Assim sendo, inexistindo oposição, julgo procedente a impugnação à 

execução promovida por ADM do Brasil Ltda em face de Edy Wilson 

Piccini, homologando o cálculo apresentado às f. 435-439, fixando a 

execução em R$ 11.424,49 (onze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e 

quarente e nove centavos).

Condeno-o em honorários sucumbenciais na base de 10% do valor 

reduzido da execução.

Expeça-se o competente alvará.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 707-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Maria Baretta Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Tacca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 Impulsino os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 05 dias efetuar a retiradas dos formais de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52906 Nr: 1031-83.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBIERO, MARCELO LAMPUGNANI, 

CLAITON LUIZ BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 

9988

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada pelo requerido 

Claiton Luiz Barbiero é tempestiva. Verifica-se nos autos que o requerido 

Daniel Barbiero não foi encontrado no endereço declinado, assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar o endereço atualizado 

da referida parte.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47696 Nr: 391-17.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Coelho de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Diante das declarações prestadas pelo acusado de que seu mandatário 

legal é o Dr. Fernando Pasini, impulsiono os autos para intimar o referido 

causídico para no prazo de 10 dias apresentar resposta à acusação.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 726-08.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30

Citando:Nilvo Antonio Guarienti, Cpf: 44208022191, Rg: 715.346 SSP MT 

Filiação: Walter Ely Guarienti e Aladir Maria Guarienti, data de nascimento: 

20/03/1968, brasileiro(a), natural de Dr.m. cardoso-RS, casado(a), 

serviços gerais, Endereço: Rua Olavo Bilac, Qda 06, Casa 113, Bairro: 

Centro, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Valor a ser pago:10.241,55 (Dez mil duzentos e quarenta e um reais 

cinquenta e cinco centavos)

Nome e Cargo do digitador:Carla Graciela Garcia

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54727 Nr: 10-78.2015.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO COLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ENDLER, TIAGO AUGUSTO PIT, 

MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante Domingo Coletto em 

face do impetrado Prefeito do Município de Nova Guarita, denegada a 

ordem, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, nos 

termos do artigo 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ.P.R.I.C.Terra Nova do Norte/MT, 12 de março de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 885-43.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRATORMAX - BERTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:OAB/MT 18.153, KELLY DA SILVA BERGAMIN BENTO - 

OAB:OAB/MT 18.696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a Citação/Intimação do requerido nos autos supra, no valor de 

R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta centavos). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58784 Nr: 811-57.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL MIRANDA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que tendo em 

vista a certidão de fls. 83, onde o acusado Ederval Miranda de Araújo, no 

momento de sua citação informa possuir defensor constituído no 

processo, na pessoa do Dr. Ruy Barbosa Marinho, intimo o advogado para 

que no prazo legal apresente nos autos a DEFESA PRÉVIA do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 972-96.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVARISTO MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a Citação/Intimação do requerido nos autos supra, no valor de 

R$ 155,10 (cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 891-50.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA BELATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a Citação/Intimação do requerido nos autos supra, no valor de 

R$ 105,00 (cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52700 Nr: 1336-44.2013.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Prazo do Edital:30

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
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 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1336-44.2013.811.0085 - 52700

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE LIMA

INTIMANDO(A, S): Cristiane de Lima, Filiação: Jose Petrucio de Lima e 

Lourdes de Jesus Souza de Lima, data de nascimento: 24/05/1998, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), menor, Endereço: 

Rua G, Chácara 23, Bairro: Comunidade Campo Verde, Cidade: Sinop-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2013

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuidam-se os autos de procedimento para apuração 

de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em tese, 

praticado pela adolescente Cristiane de Lima, devidamente qualificada nos 

autos. No curso do feito Cristiane completou maioridade, razão pela qual o 

representante do Ministério Público pugnou pela extinção do presente 

feito, diante da ausência do interesse de agir superveniente pela perda do 

objeto. É o relatório, no essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

atentamente os autos, verifico assistir inteira razão ao Parquet, uma vez 

que a superveniência da maioridade da suposta infratora (nasceu em – 

24/05/1998) torna imperiosa a extinção do procedimento, pelos motivos 

que passo a expor: De fato, compulsando os autos, verifico que Cristiane 

de Lima, menor na data dos fatos (29/11/2013), atualmente conta com 19 

(dezenove) anos (documento de fl. 12), de modo que, diante do ato 

infracional em tela, não mais pelo Estatuto Menorista se rege. Não obstante 

a divisão na doutrina quanto à natureza jurídica da medida socioeducativa, 

certo é que não se trata apenas de uma sanção, como forma de castigo, 

imposta ao menor infrator pela prática de atos análogos aos crimes, mas, 

sobretudo, é um meio de reeducá-lo, proporcionando a sua reinserção na 

sociedade de forma harmônica. Neste contexto, entendo que não é pela 

gravidade que se aplica uma medida socioeducativa, mas sim pela 

necessidade de educação e/ou proteção do púbere. In casu, tendo a 

representada atingido idade superior a 18 anos e inferior a 21 anos, e 

restando evidenciado que o caso não comportaria a aplicação da extrema 

medida de internação, não mais se aplica o estatuto menorista à mesma, 

sendo certo que, acaso venha a praticar nova conduta criminosa, será 

penalmente responsabilizada, razão pela qual, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Nestes termos: “Alcançando o menor infrator a idade de 18 

anos, fica inviabilizada a aplicação da medida socioeducativa preconizada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.” (TJSP – C. Esp. – Ap. – Rel. 

Yussef Cahali – j. 2-3-95 – JTJ-LEX 169/107). Pelo exposto, diante da 

superveniência da maioridade de dezenove anos da jovem Cristiane de 

Lima que, de consequência, impossibilitará a aplicação de medida 

socioeducativa menos grave à mesma, ACOLHO o requerimento do 

Parquet e JULGO EXTINTO o presente feito. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58362 Nr: 565-61.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AIRTON GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:OAB/BA 22.772, JOÃO AUGUSTO 

SOUZA MUNIZ - OAB:OAB/SP 203012-A

 DETERMINO a realização das seguintes diligências:I)CITE-SE o 

denunciado, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, nos 

termos do artigo 126 e seguintes do Código de Processo Civil, constando 

as advertências legais.II)O denunciante deverá providenciar a citação nos 

prazos referidos no artigo 131 e § único, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de a ação prosseguir somente contra ele.Sendo aportada 

aos autos contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal.Após, INTIME-SE o requerido e denunciado para se 

manifestarem quanto aos documentos juntados às f ls. 

63/132.Cumpra-se.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 758-18.2012.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCG, AEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA EDILAINE KOGLER, Filiação: 

Eduardo Kogler e Selma Aparecida Kogler, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO de Aparecida Edileine Kogler, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos abaixo 

transcrita..

Sentença: PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: 

“Cuida-se de Ação de Guarda ajuizada por Edite de Carvalho Guarez, em 

desfavor de Sergio de Carvalho Guarez e Aparecida Elizaine Kogler, 

objetivando a concessão da guarda definitiva de seu neto, o menor 

Eduardo Kogler Guarez.DECIDO.O Estatuto da Criança e do Adolescente 

tem como princípio norteador a proteção integral da criança, assegurando 

ao mesmo o direito de ser criado no seio de sua família, conforme traz 

artigo 19 do diploma legal:Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito 

a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes. O artigo supracitado revela o princípio do melhor interesse 

da criança, aplicável também ao instituto da guarda, devendo ser a mesma 

atribuída a quem oferece melhor condições de criar a criança ou ao 

adolescente.Quanto ao instituo da guarda, destina-se a regularizar a 

posse de fato da criança ou do adolescente, todavia, sempre visando o 

melhor benefício do menor envolvido. Art. 33. A guarda obriga a prestação 

de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais.§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados.§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição 

de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 

previdenciários.§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em 

contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. No caso dos autos, conforme estudo social realizado pela equipe 

multidisciplinar deste juízo (f. 40/43), a autora pretende a guarda definitiva 

do adolescente, que foi entregue aos seus cuidados pela mãe desde o 

seu nascimento, possuindo condições afetivas, moral, material e 

educacional para exercer a guarda de seu filho.Outrossim, ao serem 

ouvidos em juízo, a equipe multidisciplinar deste juízo, composta pela 

Assistente Social Elaine e o Psicológo Leandro, relataram que o jovem 

possui boa convivência familiar com a avó, ajuda nas atividades do dia a 

dia, frequenta a escola e programas sociais. Ainda, relataram que o menor 

tem o desejo de buscar os outros irmãos para morar com a avó, pois para 

ele toda a estrutura familiar se encontra na casa da avó. Sendo assim, 

extrai-se dos relatos da equipe multiprofissional, que o adolescente vive 

de forma harmoniosa com a avó, manifestando o desejo de continuar 
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morando com ela, de modo que, retirá-lo neste momento do convívio 

familiar pode vir a ser prejudicial à sua formação.Nesse sentido:AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR CONCEDIDA AO 

PAI. GUARDA DE FATO JÁ EXERCIDA. MANUTENÇÃO DA CRIANÇA COM 

O PAI.1. A GUARDA DEVE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA, E SUA ALTERAÇÃO DEVE OCORRER QUANDO VERIFICADO 

QUE O SEU DETENTOR NÃO ESTÁ PRESTANDO A DEVIDA ASSISTÊNCIA 

MORAL, EDUCACIONAL E MATERIAL À MENOR. 2.VERIFICADO QUE O PAI 

JÁ EXERCE A GUARDA FÁTICA DA MENOR HÁ OITO MESES, E QUE A 

ADOLESCENTE, A PRINCÍPIO, PREFERE FICAR COM ELE, NÃO SE 

JUSTIFICA A ALTERAÇÃO DA GUARDA. 3. NEGOU-SE PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo AGI 20130020149156 – DF 

015766-73.2013.8.07.0000 – RELATOR: Sérgio Rocha. Julgamento: 

18/09/2013. Órgão Julgador: 2° Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE: 

25/09/2013.Por esta razão, entendo pela procedência do pedido de guarda 

definitiva postulada pela Senhora Edite Carvalho Guarez.Diante do 

exposto, com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 8.069/90, em 

consonância com manifestação Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para conceder a guarda do adolescente Eduardo Kogler Guarez, em favor 

da requerente Edite de Carvalho Guarez, devendo ser tomado o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo 

nos autos, obrigando-se à prestação de assistência material, moral, 

educacional e afetiva à criança e sem prejuízo de ulterior revogação.Por 

consequência, nos termos do artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente processo.Condeno a 

parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), contudo, suspenso a sua exigibilidade em razão de 

ser representada pela Defensoria Pública e defensor dativo.Por fim, 

considerando a nomeação dos causídicos às fls. 30, FIXO os honorários 

advocatícios em 02 (dois) URH, de acordo com a tabela da OAB/MT e a 

proporcionalidade do serviço prestado. Expeça-se certidão de crédito em 

favor dos defensores dativos. Decorrido o prazo sem interposição de 

recurso certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se vista à parte 

autora para requerer o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

o prazo in albis, arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se.Saem os presentes intimados”. Nada mais havendo, 

encerrou-se o presente. Eu __( Patrícia Dalla Vechia) Assessora de 

Gabinete I, que o digitei.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 725-23.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILVO ANTONIO GUARIENTI, Cpf: 

44208022191, Rg: 715.346, Filiação: Walter Ely Guarienti e Aladir Maria 

Guarienti, data de nascimento: 20/03/1968, brasileiro(a), natural de Dr.m. 

Cardoso-RS, casado(a), serviços gerais, Telefone 84374120. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

 - Poupança - 977420901-04 - JOSEFINA MARQUES DE OLIVEIRA - 

12.829-5 - 3863-6 - Banco do Brasil S.A.

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos em face do requerido. 

Executa os meses de junho/2014 a março/2015 com valor de R$ 2.107,07 

atualizado em 20.07.2015 (fl. 20).

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado não foi 

localizado para citação e encontra-se em local incerto e não sabido, 

conforme certidão de fl. 22, defiro o requerimento ministerial de fl. 26 e 

verso e determino a citação do aludido por edital.Expeça-se edital de 

citação, com prazo de 30 dias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Valor do Débito: 2.107,07 (Dois mil e cento e sete reais e sete centavos)

Terra Nova do Norte, 10 de agosto de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 30-64.2018.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 In casu, verifico que a situação de risco que originou o presente 

procedimento não mais persiste, mormente que a própria requerente, 

manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas 

concedidas, não havendo razão à perpetuação do presente feito. DIANTE 

DO EXPOSTO, julgo procedente o presente pedido, extinguindo o feito com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC c/c artigo 7º da 

Lei n.º 11.340/2006. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59641 Nr: 1177-96.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO PREZNISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo previsto no acordo juntado aos 

autos (fl. 67/68), motivo pelo qual impulsiono os autos para intimação do 

autor, para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60494 Nr: 177-27.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSELE TEODORO DE OLIVEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

apresentação de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fl. 77/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58806 Nr: 825-41.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDREI VALANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

apresentação de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fl. 48/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56469 Nr: 974-71.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA OLIVEIRA SILVA, MURILLO GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

apresentação de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de fl. 53/60.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-24.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

CLECY BELATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-09.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO TIBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-91.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BERGE (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-61.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DOCILIRIA DE CHAVES (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-31.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANTONIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-16.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

FRANCISCO GABIATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 17:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-98.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANA ANTONINHA GABIATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-83.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-68.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-75.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMBROZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-60.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-45.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-30.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-15.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANTONIA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-97.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NELY DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 17:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-76.2018.8.11.0085
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

LUCIA ROTTOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-46.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PRUZAK (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-90.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ISABEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. Tipo: 

Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO 

NORTE Data: 06/12/2018 Hora: 14:30

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63628 Nr: 164-18.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802/B

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado nomeado para patrocinar a defesa do 

acusado se manteve inerte, destituo a nomeação do Dr. Max Delis de 

Queiroz realizada à fl. 65.

Assim, nomeio a causídica Dra. Gracielle Cristina Romero Munhoz, 

OAB/MT 20.748 para patrocinar a defesa do acusado, apresentando 

resposta à acusação, cujos honorários serão arbitrados ao final da 

instrução processual com a prolação da sentença, conforme trabalho 

desempenhado.

Intime-se a causídica para informar se possui interesse em assumir o 

compromisso e apresentar a peça correspondente.

Por fim, oficie-se a direção do foro para registrar a ocorrência da inércia 

do causídico Dr. Max Delis de Queiroz na lista de cadastro de advogados 

dativo desta comarca.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/10/2018, às 

15h30min.

Intimem-se a vítima, as testemunhas, Ministério Público e Defesa. 

Requisite-se o réu preso. Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora da Comarca.

Expeça-se carta precatória para realização de estudo social na vítima e 

para sua oitiva, eis que está acolhida no LAC de Pontes e Lacerda/MT.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64984 Nr: 870-98.2018.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 Vistos, etc.

Considerando que em audiência hoje realizada na Ação nº 

1154-43.2017.811.0077 - Código 62243, proferi decisão revogando a 

determinação de proibição de visitas à menor, permanecendo válidas as 

demais medidas protetivas de urgência, verifico que o pedido de fls. 19 

perdeu seu objeto, razão pela qual revogo a decisão de fls. 20, tornando 

sem efeito a nomeação do advogado dativo.

Intime-se o advogado dativo.

Vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 810-62.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo do Carmo de Oliveira, Eldon Bispo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison de Oliveira Souza 

Junior - OAB:18255-B, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado nomeado para patrocinar a defesa do 

acusado Ronaldo do Carmo de Oliveira se manteve inerte, tendo em vista 

que a nomeação foi publicada no dia 25/06/2018 para o causídico informar 

se possuía interesse, desde já, destituo a nomeação do Dr. Edison Oliveira 

de Souza Junior realizada à fl. 90.

Assim, NOMEIO a causídica Dra. Gracielle Cristina Romero Munhoz, 

OAB/MT 20.748 para patrocinar a defesa do acusado Ronaldo do Carmo 

de Oliveira, apresentando resposta à acusação, cujos honorários serão 

arbitrados ao final da instrução processual com a prolação da sentença, 

conforme trabalho desempenhado.

Intime-se a causídica para informar se possui interesse em assumir o 

compromisso.

Por fim, oficie-se a direção do foro para registrar a ocorrência da inércia 

do causídico Dr. Edison Oliveira de Souza Junior na lista de cadastro de 

advogados dativo desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55581 Nr: 238-77.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Arcebispo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que foram suspensos os atendimentos do Núcleo da 

Defensoria Pública desta comarca por meio da portaria n° 779/2017/DPG, 

bem como o defensor dativo foi nomeado somente para o ato na audiência 

de instrução e julgamento à fl. 138, NOMEIO o causídico Dr. Joaquim Luiz 

Berger Goulart Netto, OAB/MT 11.269 (telefone: (65) 98141-6644), para 

patrocinar a defesa do acusado e apresentar memoriais finais, no prazo 

legal.

Intime-se o causídico para assumir o compromisso com urgência ou 

informar o desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31142 Nr: 442-63.2011.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGM, JGM, JGM, DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o causídico de fls. 49 para que informe se ainda pretende 

patrocinar a defesa da requerente, devendo informar o endereço 

atualizado da requerente para fins de intimação pessoal.

Intime-se o réu da sentença de fls. 46/47, no endereço indicado às fls. 49.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação das partes, certificado o 

trânsito em julgado, e estando a parte autora devidamente representada 

por advogado constituído, dê-se vistas à autora para proceder ao 

cumprimento de sentença no prazo legal.

De outro norte, declinando o causídico de fls. 49 da representação 

processual da requerente, nomeio desde já o próprio Dr. André Henrique 

Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, que já manteve contato com a 

requerente, para a sua defesa, sendo os honorários advocatícios 

arbitrados ao fim da lide, conforme as funções desempenhadas e de 

acordo com a tabela de honorários atualizada da OAB/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25297 Nr: 647-34.2007.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para decotar o excesso de execução e 

declarar líquida a execução no valor de R$ 7.735,20 (sete mil, setecentos 

e trinta e cinco reais e vinte centavos) em outubro/2018.Intime-se a parte 

executada para efetuar o depósito do valor remanescente no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de penhora.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 506-63.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nunes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Razão assiste à parte embargante às fls. 57/59, visto que a decisão de 

fls. 53 foi omissa no que se refere à destinação dos honorários 

advocatícios para a advogada da parte exequente.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 57/59 

para sanar a omissão, nos seguintes termos:

O ofício a ser expedido para o empregador do executado (Izair dos Santos 

Teixeira - Fazenda Santa Cruz) deverá ser no sentido de implementar o 

desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia devida à parte 

exequente; e além disso, para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento dos valores atrasados, até o limite de 30% dos rendimentos 

mensais do trabalhador até a quitação integral do valor do débito, 

acrescido da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o 

valor da execução.

Expeça-se de imediato o ofício para implemento do desconto em folha da 

pensão alimentícia futura.

Após, encaminhe-se os autos ao Contador para cálculo do débito vencido 

e cálculo do valor e quantidade de parcelas necessárias para quitação do 

débito.

Feito o cálculo, oficie-se ao empregador, consignando que o valor do 

principal e multa deve ser destinado à conta bancária da autora, e o valor 

dos honorários advocatícios para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intimem-se. Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 354-15.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Donizete Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Foram informados os endereços disponíveis nos cadastros bancários.

Em virtude do resultado:

Expeça-se carta precatória para citação do executado no endereço 

informado pelo BACENJUD em Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64908 Nr: 834-56.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Barcelo Assis Tomas, Romário da Silva 

Souza, Victor Wilson Freitas Ferraz, Luiz Felipe Prates Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Outrossim, DETERMINO que os réus sejam requisitados para comparecer 

à referida audiência para serem interrogados neste juízo. Oficie-se à 

Cadeia Pública desta comarca e ao Centro de Detenção Provisória da 

comarca de Pontes e Lacerda, ou outra unidade prisional onde estejam 

recolhidos, para que tomem as medidas necessárias com a finalidade de 

proceder ao transporte dos acusados.V – DOS DEMAIS 

REQUERIMENTOSDETERMINO seja oficiado à POLITEC para que encaminhe 

os laudos de lesões corporais do acusados LUIZ FELIPE PRATES AQUINO, 

ROMÁRIO DA SILVA SOUZA e VICTOR WILSON FREITAS FERRAZ, já 

determinado às fls. 219/221.DETERMINO o desentranhamento da petição 

de fls. 415/417, para que seja juntada aos autos/cód: 65540 em 

apenso.Cumpra-se, com urgência, considerando que se trata de processo 

de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1206-39.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Roca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o advogado de defesa para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal, em conformidade a ordem 

de serviço nº. 01/2008 deste Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-59.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIO DE SOUZA DAMACENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8009999-59.2016.8.11.0077 

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JULIO 

DE SOUZA DAMACENO Endereço: Sítio 04 IRMÃOS, S/N, ASSENTAMENTO 

SERINGAL, GLEBA SERINGAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - 

MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

DESPACHO Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 5 de outubro 

de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O, PAULA CALDAS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 24.684, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 DECIDO.I – DO ACUSADO FABIANO ANDREY DO NASCIMENTO.Diante da 

certidão de tempestividade (ref. 309), RECEBO o recurso em sentido 

estrito.Conforme determina o artigo 589 do CPP, após a apresentação das 

contrarrazões, é o momento de o juízo reavaliar a decisão interlocutória 

proferida. Não verifico que a parte recorrente tenha apresentado qualquer 

inovação que forçasse a retratação, pelo que MANTENHO a decisão 

vergastada pelos seus próprios fundamentos. No mais, é certo que nos 

termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, (...) Contudo, verifico 

que o acusado Marcos Martins Fernandes ainda nem foi intimado da 

decisão de pronúncia, sendo que o processo em relação ao Fabiano 

Andrey do Nascimento já está pronto para ser remetido ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, o andamento processual na 

forma em que se encontra causará tumulto processual.Assim, para não 

causar prejuízo ao acusado Fabiano que se encontra segregado com 

eventual demora na intimação do acusado Marcos, DETERMINO o 

desmembramento do processo com relação ao réu Marcos Martins 

Fernandes, nos termos do artigo 80 do CPP. Após, Remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, observando-se as formalidades legais previstas 

no artigo 583, inciso II, do CPP, com as nossas homenagens de estilo.II – 

DO ACUSADO MARCOS MARTINS FERNANDES.Em uma análise do 

processo, verifico que a tentativa de intimação do acusado foi infrutífera, 

tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de intimar o denunciado 

da decisão de pronúncia, tendo em vista que “ele está trabalhando em 

garimpos no estado do Pará. Seu retorno está previsto para o mês de 

outubro do corrente ano, segundo informação prestada pela Sra. Nair, 

genitora do acusado”.Importante ressaltar que a tentativa de intimação do 

acusado foi realizada no mesmo endereço por este informado nos autos 

(pág. 372). Verifico, ainda, que em nenhum momento o acusado pediu nos 

autos autorização para se ausentar do endereço, conforme condições por 

ele assumidas quando da sua soltura (pág. 648).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Intimar os advogados dos denunciados do inteiro teor do ofício juntado à 

ref. 161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 INTIMAR o advogado do réu, para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

rol de testemunhas que irá depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

podendo ainda, juntar documentos e requerer diligências, conforme 

disciplina o art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124422 Nr: 1991-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI-EPP, PEDRO MISTURINI-EPP, LCMIL 

LAMINADOS E COMPENSADOS MISTURINI LTDA, LUIZ MISTURINI-EPP, 

CELSO ANTONIO MISTURINI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação proposta pelo rito especial, proposta por VILSON 

MISTURINI-EPP, PEDRO MISTURINI-EPP, LUIZ MISTUTINI-EPP, CELSO 

ANTONIO MISTURINE – EPP, e LCMIL LAMINADOS E COMPENSADOS 

MISTURINI LTDA – EPP, objetivam a medida de recuperação judicial. [...] 
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Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita aos 

autores. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109815 Nr: 452-56.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106262 Nr: 786-27.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONZIR PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar nos termos da decisão de ref. 72, a seguir 

transcrita: "Vistos etc. I – Uma vez que o requerente apresentou nos 

autos o CPF do executado, DEFIRO o pedido à ref. 48 para que seja 

realizada penhora online em nome dos autores, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o

valor atualizado da dívida, conforme cálculo à fl. 1.030-v. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia

indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° 

da CNGC. III – Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se 

manifeste em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015. IV – Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora

em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. . Desatendido, 

ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC. V - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 951-50.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130 MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19807/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca da certidão da senhora oficial de justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 1283-85.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUSA DOS SANTOS SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 523,56 (Quinhentos e vinte e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 29 de setembro de 2018

Mirian Tibola Fioravanço Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 443-94.2016.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Silva Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14517/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a)Advogado(a)da parte autora, da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 09h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125533 Nr: 2467-27.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a)Advogado(a)da parte autora, da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 09h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120889 Nr: 301-22.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder a autora o 

benefício aposentadoria por idade rural, com data do início do benefício 

(DIB) em 15/10/2017 (data implemento do requisito etário), com RMI no 
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valor de um salário mínimo da época e com RMA em um salário mínimo 

atual; (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo 

índice INPC (art. 41-A, Lei n. 8.213/91 – Resp Repetitivo n. 1.492.221); e b) 

juros de mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se 

o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97).No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da autarquia federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a autarquia ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo 

Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem econômica 

da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula 

nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, NCPC).SIRVA A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO, 

devendo sua cópia ser encaminhada ao INSS, a fim de que implemente o 

benefício previdenciário em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 735-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA REGINA SANTIAGO, Construvera 

Comercio de Material de Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a)Advogado(a)da parte autora, da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 09h40min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124789 Nr: 2109-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS, LPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, A REQUERENTE COMPAREÇA NESTA SECRETARIA, A 

FIM DE ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101899 Nr: 1108-18.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE MARIA DAS GRAÇAS FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-RIO MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Intimar os advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem em relação ao valor existente na conta única, conforme 

extrato de ref. 175.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 
CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 
D’OESTE/MT 
 
EDITAL N. 008/2018-GAB 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, 
Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 
1-TORNA público a relação DEFINITIVA dos CANDIDATOS APROVADOS no Processo 
Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo na forma de Cadastro de Reserva, realizado no 
dia 16/09/2018, regido pelo Edital n. 001/2018 – GAB., de 10 de Agosto de 2018 e provimento 
29/2014-CM, de 30 de outubro de 2014, por ordem de classificação, após recurso. 
 

CANDIDATOS APROVADOS 
 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS NOTA PROVA 
SUBJETIVA 

NOTA 
FINAL 

01 Suelleyn de Oliveira Pains 100 95 
02 Grace Alves da Silva 95 91,25 
03 Eduardo Santos de Paula 95 90 
04 Muriam Pollo de Lima 85 85 
05 Luciana Paulino Gonçalves 70 68,75 
06 Jackézia Rodrigues da Silva 

Neri 
65 66,25 

 
2- Tendo em vista que o credenciamento de Juiz leigo foi na forma de cadastro de reserva, os 
candidatos aprovados deverão apresentar-se na Secretaria do Juizado Especial, localizado no 
Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, situado na Avenida Joaquim Cunha nº 595, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, quando forem convocadas pela Juíza de Direito deste Juízo, munidos dos 
seguintes documentos: 
a)  Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b)  Certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e federal,    

abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 
c)  Declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca onde pretende 

exercer a função; 
d) Declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a partido 

político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) Cópia autenticada do diploma; 
f) Certidão de inscrição regular na OAB; 
g) Certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois anos; 
h) Atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 
i) Duas fotografias 3x4, recentes. 
  
3- A homologação do Processo seletivo para Juiz Leigo será realizada pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça; 
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4- Os candidatos aprovados, após capacitação prevista no subitem 20.1 (Edital 001/2018/GAB), 
serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 
classificação, no limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade 
do Processo seletivo, pelo período de 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação; 
 
5- Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar ao Juiz responsável pelo Juizado especial na comarca para a qual o candidato foi 
credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e responsabilidade, sob 
pena de configuração de desistência; 
 
6- No caso de desistência formal, prosseguir-se o credenciamento dos demais candidatos 
habilitados se houver, observando a ordem de classificatória.E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 
afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta 
cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, ao oitavo dia do mês de outubro 
do ano de dois mil e dezoito (08/10/2018). Eu,_Mayla Gimenes de Melo, Membro da Comissão, 
que digitei e subscrevo. 
 
 
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 

 
Edital n° 15/2015/ADM 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira 
- MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 
disposto no Edital nº 12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 
de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna 
público o Gabarito Preliminar da Prova de Seleção de Credenciamento para Estagiário 
desta Comarca, a seguir. 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B A B C B D D B A A C C A D D B C D A 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B A C A A D B D C C A D C B A B B C A B 

 
 
 
De acordo com a previsão do item 8.1, do Edital nº 12/2018/ADM, caberá Recurso 
sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, dirigido ao Juiz Substituto e Diretor do 
Foro, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação.   

 
Itiquira, 08 de outubro de 2018 

 
 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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